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PLATAFORMA
ACTIO

ARRANJAMENTS
A LA PISCINA

Festa
Major

CIVISME I BON
VEÏNATGE

Implantació de la plataforma
de tramitació electrònica
ACTIO per afavorir la relació
amb l’administració.

Arranjaments a la piscina
municipal i estadística
d’usuaris.

Consulteu la programació
de la Festa Major en honor a
Sant Agustí

Vehicles mal aparcats,
deixalles al carrer, carrers plens
d’excrements de gos...
Mireu les fotografies!

Vilanova
Tot
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Segons el cànon imposat
per la Unió Europea,
l’any 2020 es penalitzarà
econòmicament
els
percentatges baixos de
recollida selectiva fent que
aquest increment augmenti
un terç del cost actual. La
Generalitat de Catalunya ha
fixat l’objectiu d’assolir un
60% de recollida selectiva el
2020. Amb el plantejament
d’aquest repte, el Consell
Comarcal del Baix Camp i
Secomsa han presentat als
ajuntaments un projecte
pioner de tractament de
residus per tal d’assolir el
60% (actualment el Baix
Camp, se situa en un 40,80%,
lluny de la xifra imposada per
la Generalitat) a través de
la col·laboració ciutadana
i poder reduir l’impacte
d’aquest increment en el
tractament de residus.
L’increment de la recollida
selectiva suposarà un estalvi
econòmic per als municipi i
per es disposarà d’uns diners
per a poder invertir-los en la
funció social que la població
decideixi.
L’objectiu és incrementar

la recollida de residus i que
aquest increment suposi
un benefici pel municipi. La
devolució econòmica la fa
Secomsa ja que és qui obté
un benefici econòmic dels
gestors de residus en relació
amb la qualitat i quantitat
dels residus que es reciclen,
per tan, com més elevat sigui
el percentatge més elevada
serà la retribució econòmica.
Així es busca incentivar als
veïns a reciclar a través de
projectes que ells mateixos
hagin triat i que es podran
dur a terme gràcies al
benefici econòmic obtingut
per aquest increment del

percentatge total de recollida
selectiva.
El projecte ‘la Bona brossa,
la recollida selectiva amb
valor social’ s’ha presentat
als municipis pilot de Vilanova
d’Escornalbou, Maspujols,
l’Aleixar i Riudoms. Als 4
municipis pilots es realitzarà
una important renovació
de les àrees de contenidors
de superfície tot i que en la
majoria de casos disminueix
el nombre de contenidors,
els nous tindran una major
c apacitat. A Vilanova
d’Escornalbou es canviaran
27 contenidors per 15
completament nous.

Vilanova d’Escornalbou és
un dels municipis pilots on el
projecte està més avançat,
esperem no decebre i complir
amb les expectatives; es va
crear un grup motor de 19
persones, representants de
totes les franges d’edat, per
decidir el projecte social i
les activitats que es farien
amb el retorn econòmic que
obtinguin per la bona recollida
selectiva. Finalment, es va
decidir de destinar els diners
l'adquisició d'un desfibril·lador,
ja que actualment no n’hi ha
cap al nostre poble. Per aquest
motiu, s’ha creat un projecte
conjunt on es faran tallers de
salut per tal de conscienciar als
veïns sobre hàbits saludables i
per aprendre a utilitzar aquest
dispositiu. En arribar al 60%
de la recollida selectiva, el
nostre municipi disposarà
de 2.000 € que retornarà
SECOMSA i 2.000 € més que
l’ajuntament de Vilanova
d ’ E s c o r n a l b o u e s va
comprometre a aportar, per
arribar a l’import de 4.000 €.
Esperem que amb l’esforç
i conscienciació de tota la
població puguem arribar a
assolir aquest objectiu.

pàg. 9 i 10
entitats

pàg. 11
passatemps

Us recomanem

La Bona brossa

ESCOLA
LLAR D’INFANTS

Concert de la
Coral Cantàvila
12 d’agost

Presentació
de l’exposició
pintures dels
pintors locals
12 d’agost
El pintors locals exposen les
seves obres a l’edifici de la
Cooperativa del 12 d’agost
al 16 de setembre

FESTIVAL DE
PLAYBACK
15 d’agost

XXV Trobada de la
colla gegantera
16 de setembre
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Ajuntament

RESUM dels acords
JUNTES DE
GOVERN
20/03/2018
➟Donar compte de les
comunicacions prèvies per
execució d’obres presentades
fins a la data.
➟Aprovació de la relació de
factures
➟Aprovació del conveni de
col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Camp que
regula el procés d’implantació
i desplegament del projecte
Denominat “LA BONA
BROSSA” amb el Consell
Comarcal del Baix Camp
➟Diverses sol·licituds de
subvenció a la Diputació de
Tarragona
➟Acceptació del pressupost
d’adquisició de contenidors
d’escombraries al Consell
Comarcal del Baix Camp

conveni de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Baix
Camp en matèria de serveis
socials
➟Diverses sol·licituds de
subvenció a la Diputació de
Tarragona
➟Autorització de pas de la
prova esportiva “Gran Fondo
Cambrils Park -Cronolada”
➟Adjudicació del contracte
menor de gestió del servei de
Bar municipal als Srs. Marçal
Canaldas Salvadó i Luis Angel
Isern Rodriguez.

18/04/2018
➟Aprovació de factures
➟Adjudicació del contracte
d’obres de renovació de
les finestres de l’edifici de
l’Ajuntament.
➟Cessió d’un espai per a
reunions per a l’Associació
Vilabou gats

➟Autorització de pas de la
prova esportiva “XIV Copa
d’Espanya de ciclisme de
policies i bombers”

➟Acceptació de la proposta
de classificació d’ofertes
del contracte obert “Nova
estació de tractament d’aigua
potable”

➟Aprovació del conveni de
col·laboració cultural amb
la Fundació del Gran Teatre
Liceu.

➟Compromís de millores a la
biblioteca per tal de realitzar
la inscripció al Directori de
biblioteques de Catalunya

➟Adjudicació del contracte
menor de gestió del servei
de Bar municipal.

➟Contractació de diverses
actuacions per a la Festa
Major d’Estiu 2018.

29/03/2018
➟Donar compte de les
comunicacions prèvies per
execució d’obres presentades
fins a la data.
➟Aprovació de l’addenda del

➟Acceptació de la subvenció
concedida pel Consell Català
de l’Esport per la Firaesport
2017.
➟ Sol·licitud del bonus
WIFI4EU per a la instal·lació
de punts d’accés WIFI.

10/05/2018

05/07/2018

➟Aprovació de factures
➟Donar compte de les
comunicacions prèvies per
execució d’obres presentades
fins a la data.
➟Aprovació de la justificació
presentada per l’Associació de
Veïns de l’Arbocet i sol·licitud
de subvenció.
➟Condicionament piscina
municipal i contractació del
Consell Esportiu del Baix
Camp per a la prestació
dels serveis de socorrisme i
establiment del preu públic.
➟Organització del casal
d’estiu.
➟Contractació del servei de
monitor de natació a Ángel
Lluis Díaz González
➟Aprovació de l’adhesió a
diverses licitacions del Consell
Comarcal del Baix Camp.
➟Adjudicació del contracte
d’obres “Nova estació de
tractament d’aigua potable”
a ”, a l’empresa Aqualia

➟Aprovació de factures

31/05/2018
➟Aprovació de factures
➟Donar compte de les
comunicacions prèvies per
execució d’obres presentades
fins a la data.
➟Aprovació del conveni de
col·laboració que regula el
finançament i execució de
la senyalització de la ruta
cicloturística de l’oli.

➟Concessió de diverses
llicències d’obres.
➟Sol·licitud d’ajut de
l’Associació
Agrícola
Recreativa per a l’adquisició
de cadires per a la Sala del
Cinema.

➟Aprovació de la xifra oficial
de població a data 1 de gener
de 2018.

19/07/2018
➟Aprovació de factures
➟Donar compte de les
comunicacions prèvies per
execució d’obres presentades
fins a la data.
➟Acceptació de la subvenció
concedida per l’Agència
Catalana de l’Aigua per la
revisió del Pla Director de
l’Aigua.

SESSIONS
DE PLE

➟ Aprovació inicial del
projecte d’urbanització
“Ciutat de l’Esport”.

➟Aprovació de l’alienació d’una
parcel·la delSector 1 PP1

➟Aprovació definitiva del
mapa de capacitat acústica.

Web de l’Ajuntament:

977 837 205

Bombers i emergències

112

Escoles

977 837 670

Mossos d’Esquadra

088

Taxi

636 148 120

Guàrdia Civil

062

Emergències mèdiques

061

➟dilluns: 08:15-12:40

➟Obert tots els caps de
setmana de 10:00 a 13:00 h.

➟dimarts: visites al cap de
Mont-roig
➟dimecres: 08:30-09:40
➟dijous: 11:45-12:55
➟divendres: 08:30-09:40

Dipòsit legal: T115-2015

HORARI BIBLIOTECA
➟De dilluns a divendres de
16:30 a 18:30 h

➟Aprovació provisional del
Pla Especial Urbanístic 1
“Ciutat de l’Esport”

08/06/2018
➟Aprovació del Pla Econòmic
Financer
➟Aprovació provisional del
Pla Especial Urbanístic 1
“Ciutat de l’Esport

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://gencat.cat/ics/
usuaris/visites.htm
per a possibles variacions.

Horari d’autobusos

Horaris d’interès

HORARI CONSULTA MÈDICA

➟Aprovació definitiva de
l’ocupació directa de la finca
registral número 452 del
terme municipal.

➟Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.

➟Sol·licitud de subvenció
del Consell Esportiu del Baix
Camp

HORARI La Cooperativa

➟Moció en defensa de
l’escola catalana i del model
d’immersió lingüística.

21/02/2018

Farmàcia

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

31/05/2018

➟Donar compte de les
comunicacions prèvies per
execució d’obres presentades
fins a la data.

977 83 75 19

08:30 - 15:00 h 16:30-19:00 h

➟Moció per garantir el
sistema de pensions.

➟Aprovació del conveni
d’encàrrec de gestió del
menjador escolar amb el
Consell Comarcal del Baix
Camp.

Ajuntament

➟ Dilluns i dimecres

➟Aprovació de l’expedient
de baixa d’obligacions
reconegudes d’exercicis
tancats.

➟Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
➟Donar
compte
de
l’aprovació de la liquidació
del pressupost 2017.

telèfons d’interès

HORARI AJUNTAMENT

➟Aprovació de la sol·licitud al
PAM 2018.

➟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

FIRAESPORT 2018

Tot Vilanova
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NOVES PLAQUES
ALS CARRERS

Aquest any, una de les inversions ja
previstes en el pressupost municipal era
l’adquisició de plaques per nomenar els
carrers del nucli antic del poble. L’any
2017 ja es van comprar plaques per
carrers de més nova construcció i ara
feia falta canviar, i en alguns casos
reposar, les dels carrers del nucli antic.
La manca d’identificació del nom
del carrer porta a moltes confusions,
sobrebot a l’hora de repartir el correu
postal o de missatgeria. Nombroses són
les queixes dels veïns quan es reben
les cartes d’una altra persona, ja sigui
perquè el carrer no està identificat,
perquè la carta duu el nom d’un carrer
que ara ja no existeix o perquè el
número no és correcte.
Pel que fa a la identificació dels
carrers sembla que el problema es
resoldrà ben aviat, l’ajuntament ha

encomanat i comprat una vintena de
plaques noves que s’estan instal·lant
aquests dies a cada inici o final de carrer
per tal que tots estiguin ben identificats.
Es tracta de plaques de fang de mida
48 x 30 cm. on a banda del nom del
carrer també hi ha gravat l’escut del
poble. Han sigut obra d’un dels nostres
convilatans, en Xavi Escolà.
Tot i això, en alguns casos, queda
encara pendent fer el canvi del
número de les cases, ja que arran de
l’expedient de remuneració que va
iniciar l’ajuntament, precisament per
arreglar l’embolic que presentaven
alguns carrers, alguns números s’han
modificat. Aquest pas, però, és a mans
de cada veí. Per això animem a aquells
que no ho han fet encara a fer-ho el
més aviat possible.

PLATAFORMA ACTIO

Ja hem arribat a la setena edició!!! El
passat mes d’abril vam poder tornar a
gaudir de l’esport, exactament els dies
21 i 22 d’abril.
El dissabte la Rogaine Vilabou va ser
la protagonista. Tres varietats diferents,
la mini rogaine, la rogaine de 3 hores i
la de 6 (prova inclosa en el Campionat
de Catalunya de Rogaines 2018) , van
omplir el poble de corredors buscant
fites pel nostre terme.
La masterclass de zumba,
de body combat, l’exhibició de
danses, el free style i el torneig de
futbol sala van acabar d’omplir el
dissabte d’actuacions per a totes
les edats, que van culminar amb una

xocolatada i una actuació d’animació
infantil.
Diumenge va començar amb el
campionat de bitlles, que com cada any,
omple el recinte firal de gom a gom. Les
caminades VILABOU, les demostracions
d’Agility, el concurs de bellesa canina,
l’exhibició de danses del món, el bàsquet
amb cadira de rodes i la boxa, vam
acabar d’omplir el matí de diumenge.
Aquest any, el recinte firal va tancar
a les dues del migdia i, tot seguit, es va
fer una fideuada amb tots els voluntaris
i voluntàries com a agraïment a la seva
dedicació.
Moltes gràcies a tothom!!!

Durant aquest mes de juny
el personal d’administració
de l’ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou ha assistit a les
jornades d’implantació de la
plataforma de tramitació electrònica
ACTIO, desenvolupada íntegrament
per la Diputació de Tarragona.
Aquesta plataforma consisteix
en un sistema d’automatització de
serveis administratius que permet
que els ciutadans fessin tràmits
amb els seus ajuntaments des de
casa. Algunes de les gestions que
es podran fer seran, per exemple,
sol·licitar un permís d’obres, fer un
canvi de domicili al padró o comunicar

una alta d’activitat. Amb aquests
canvis s’intenta afavorir una relació
més fluida amb les administracions
guanyant així agilitat, eficàcia i
transparència i, a més, acompleix
la normativa de procediment
administratiu i de règim jurídic del
sector públic vigent actualment.
La intenció és que aquesta
administració digital s’implanti
definitivament a la demarcació de
Tarragona a partir del segon semestre
d’aquest any. El nostre ajuntament
ja ha començat a tramitar alguns
expedients amb aquesta plataforma
tot i que, de moment, l’aplicació no
està operativa al cent per cent.

NOU ASFALTAT DE
L’AVINGUDA DE REUS
L’any 2011 es van fer les obres
d’asfaltat i renovació dels serveis de
l’Avinguda de Reus. Tot i això, van quedar
pendents d’asfaltar uns dos-cents
metres fins a arribar a la rotonda actual,
treballs que s’han fet durant aquest any.
La zona ja estava dotada de fanals,

actuació que es va fer també a
principis d’aquest any, i ara s’ha asfaltat
aquest tram perquè quedes tot més
homogeni. A més, per reduir la velocitat
en aquest punt de l’avinguda de Reus,
lloc d’entrada al nucli urbà, s’ha reforçat
amb dos ressalts el pas de vianants.

pàgina
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LA PISCINA MUNICIPAL
Any darrera any, pels voltants de Sant Joan, la
piscina municipal obre les seves portes a tots els
usuaris que volen aprofitar el bany per fer passar
la calor intensa de l’estiu.
Es tracta d’un equipament de l’any 1983, ja fa
35 anys que es va construir i ja sigui la maquinària
o la construcció pròpiament dita són elements que
s’han d’anar apedaçant cada temporada. La posta a
punt de la instal·lació la fa el personal de la brigada
l’ajuntament que el mes de maig es posa mans a
l’obra revisant tots els aparells, canviant la gespa,
normalment molt malmesa en algunes zones,...

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Aquesta temporada, a banda del manteniment
habitual, també s’ha instal·lat un nou escalfador
d’aigua als vestuaris, i a la piscina pròpiament dita,
s’ha canviat una de les escales velles per una de
més moderna amb inclinació que fa que l’accés i
la sortida de l’aigua sigui més senzill.
Totes aquestes millores, que de vegades no
es veuen, fan que l’estada a la piscina sigui més
còmoda i agradable. Molts de vosaltres ja ho heu
pogut apreciar doncs, de moment, sou més de
110 persones les que heu adquirit el passi per la
temporada 2018, una xifra rècord dels darrers anys.
I és que, per la seva situació, a la piscina s’hi està
d’allò més tranquil, un lloc ideal per relaxar-se, llegir
o simplement desconnectar.

Usuaris piscina

Un altre al·licient per anar-hi són els preus, ja
siguin els passis, que van començar instaurar-se
l’estiu de 2012, com els abonaments individuals, els
fan assequibles a totes les butxaques, per exemple:
■ Passi adult temporada: 41 €
■ Passi infantil temporada: 36 €
■ Passi família temporada (2 adults + 2 nens): 110 €
De vegades però, el fet que estigui aïllada del
poble suposa un inconvenient, grups de joves s’hi
reuneixen als vespres o a les nits quan ningú els
veu i aprofiten per accedir a la piscina. Aquest no
seria el problema més greu, sinó que, a més per
entrar-hi trenquen les portes, els panys i malmeten
el mobiliari i estris que es troben.

Aquests comportaments incívics deixen en
molt mal lloc l’equipament i perjudiquen tots els
convilatans que hem de fer front a les despeses
dels danys causats. Tingueu en compte que en algun
cas aquestes han superat els 2.000 €. L’Ajuntament
actualment està treballant per poder identificar els
causants i que siguin aquests qui realment es facin
càrrec de les despeses.
Procurem evitar aquestes actituds incorrectes i
siguem més respectuosos amb els nostres iguals.

BRIGADA COMARCAL
formació complementària dirigida
a millorar les seves habilitats
personals i professionals per tal
d’afavorir la posterior inserció al
mercat laboral.

Aquesta iniciativa impulsada
per la Diputació de Tarragona i
ratificada pels Consells Comarcals
de la demarcació mitjançant
la signatura d’un conveni, ha
beneficiat persones en situació
d’atur, les quals a més de tenir un
contracte de 6 mesos, han rebut

A la nostra població, un grup
de 3 treballadors va donar suport
a la Brigada de l’Ajuntament
principalment en la construcció
del magatzem al solar de l’antic
escorxador i també en altres
tasques com ara la neteja de
carrers.

a s s e s s o r i a

L’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou ha participat a
través del Consell Comarcal del
Baix Camp en el Pla d’Ocupació
de la Diputació 2018.

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

El Consell Comarcal, també
dins el marc del Pla d’Ocupació
de la Diputació 2018, està
gestionant una altra remesa
de treballadors per a impulsar
tasques de manteniment a
la xarxa de camins per tal
de millorar-ne la seguretat i
facilitar el pas als senderistes,
així com la prevenció d’incendis
i el manteniment de la
senyalització. A la que, des de
l’Ajuntament esperem sumarnos-hi.

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

Fa poc més de
sis mesos que vaig
començar aquesta
nova aventura, un nou
canvi per tots. L’Imma
després de 25 anys va
deixar la biblioteca amb
molts records i amb l’ai
al cor, la va deixar a les
meves mans. Primer va
ser per tots una gran
novetat començant per
mi i passant per tots els
que visiten la biblioteca,
tant siguin petits i grans,
tots ens vam haver
d’emmotllar uns als
altres.
Un dels nous serveis
que vam incorporar va
ser la recollida dels nens
al sortit de l’escola.(des
de 1r de primària a 6è de
primària) que va ser molt
ven acceptada pels nens
i els pares donant l’opció
de què els nens puguin
berenar a la “Sala de
berenar” com diuen ells.
L’ a l t r a n o v e t a t
són les activitats que
realitzem cada setmana
els dimecres i divendres.
Hem realitzat activitats

molt divertides; Regals
del dia del pare, caretes
de carnaval, marcs
de fotos, murals per
decorar la biblioteca,
regals pel dia de la
mare, punts de llibre
per sant Jordi, hem jugat
al bingo, al dòmino,
hem mirat pel·lícules,
escoltats contes,
concurs d’endevinalles
i hem fet Slime una de
les últimes activitats i la
que més els va agradar
a tots.
Tot plegat han passat
ja sis mesos, molt
divertits aprenen una
mica de tot. I esperem
seguir aprenent i
divertint durant molts
anys més.
Recordo que l’horari
és de 16:30 a 18:30
i que la Biblioteca
romandrà tancada del
dia 13 d’agost al 31
d’agost ambos inclosos
per vacances.
Moltes Gràcies!
VERÒNICA RIBAS

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA

NOVA DIRECCIÓ
DEL BAR DEL
CENTRE CULTURAL
El passat mes de
març es va convocar una
oferta per la gestió del
bar del centre cultural de
la nostra població. Es van
presentar tres ofertes i
finalment l’escollida va
ser la presentada pel
Marçal Canaldas i Luis
Angel Isern.
Aprofitant l’aturada
pel canvi de llogaters
es van fer diversos
arranjaments al bar.
L’interior del cafè es va
pintar d’un color més

clar per donar més
llum. A la cuina també
s’hi van fer millores en
l’extracció de fums a
més d’incorporar-hi una
fregidora i una barbacoa.
I, a la barra del bar, s’hi
ha instal·lat una pica i un
renta gots.
El bar del centre
cultural tanca per
festa setmanal els
dimarts, la resta de
dies està obert per
donar servei a tothom
qui ho vulgui.

Notícies Ajuntament
CASAL D’ESTIU 2018
Com ja es va fer l’any passat, el
casal s’ha portat a terme durant set
setmanes, des del 25 de juny fins al 10
d’agost, aconseguint així que els pares
i mares tinguin cobert el màxim temps
possible de les vacances dels seu fills
i filles.
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NOU MAGATZEM
MUNICIPAL

Aquest magatzem el
construeix la brigada municipal
i actualment l’estat en què es
troba és el que podeu veure a la
fotografia.
La brigada construeix aquest
nou local quan la seva activitat
diària els hi permet, ja que no és
una feina urgent. Amb aquest
nou equipament, es disposarà
d’un altre espai on poder guardar
material de l’ajuntament i eines
de la brigada municipal.

Com sempre agraïm a tots els
que desinteressadament han volgut
col·laborar en les activitats que s’han
organitzat i també a les monitores que
fan el possible per fer gaudir al màxim
de l’estiu a tots els nens i nenes.
En total han gaudit de les activitats
45 nens i nenes, repartits entre les set
setmanes de durada del casal.

SERVEI ATENCIÓ INTEGRAL (SAI)
El dia 18 d’abril es va posar en marxa
el Servei d’Atenció Integral (SAI) per a les
persones lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals (LGTBI) del Baix
Camp donant així compliment a la
Llei 11/2014, del 10 d’octubre per a
garantir els drets d’aquest col·lectiu i
vetllar per la protecció dels seus drets.
El SAI és un servei de proximitat
que pretén oferir una atenció de
qualitat a persones que hagin patit o
estiguin en risc de partir una situació

LICEU A LA FRESCA
El 16 de juny va tenir lloc la
4a edició de Liceu a la fresca
que té com a objectiu difondre
la música i fer arribar la cultura
de l’òpera al major nombre de
ciutadans.

Un total de 300 municipis d’Espanya,
Portugal, França, Andorra i Itàlia van
gaudir simultàniament i a l’aire lliure del
Liceu a la Fresca i de la nova producció
“Manon Lescaut” dirigida per Davide
Livermore. La sala del cinema de Vilanova
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Al solar que hi ha al costat de
l’antic escorxador, propietat de
l’ajuntament, que es fa servir
per guardar-hi material divers,
s’hi ha començat les obres de
construcció d’un magatzem
municipal.

El casal d’estiu comporta moltes
hores de dedicació i un sol objectiu:
que els més petits de la casa passin un
estiu diferent i ben divertit i que, a més,
sigui un lloc on descobrir, imaginar,
crear, aprendre, compartir. És per això
que, al nostre casal, s’han organitzat
excursions, visites a empreses locals,
concert de piano, ceràmica, cinema,
gimcanes, contes amb anglès, cercavila
amb els gegants, fer de bombers per
un dia,...

Amb aquest projecte, que
va començar l’any 2007, amb
l’òpera a la platja, es vol fer
gaudir a tothom amb i de
la immensitat de l’òpera,
d’una manera còmode i
sense haver d’assistir al Liceu,
mitjançant una pantalla gegant que
retransmet l’actuació que s’està fent
al propi Teatre.

pàgina

d’Escornalbou va ser el lloc escollit aquest
any per veure aquesta producció que
constava de tres actes, amb una durada
total d’aproximadament tres hores. En
un dels entreactes es va oferir a tots els
assistents un petit refrigeri.
La cinquena edició tindrà lloc el dia
28 de juny de l’any 2019,a les 22h amb
l’òpera “Tosca”. Un altre gran ocasió de
poder gaudir de l’òpera.

de discriminació o violència per
orientació sexual, identitat de gènere
o expressió de gènere.
El Servei d’Atenció Integral es
posa en marxa als 26 municipis de
la comarca que encara no tenien
l’especialització d’aquest servei, un
dels quals és Vilanova d’Escornalbou.
Per tant, l’ajuntament ja ofereix aquest
servei de primera atenció als afectats
i traslladarà la denúncia al SAI del
consell comarcal del Baix Camp.

COMPRA DE MOBILIARI
PEL CENTRE CULTURAL
Com bé molts ja deveu saber
l’Associació Agrícola Recreativa de
Vilanova d’Escornalbou, o la Junta
del Cafè, com tots la coneixem,
s’ha dissolt. Aquest any 2017 es va
decidir cessar la seva activitat per
diversos motius. Tot i això la Junta
tenia encara, en el seu compte
corrent, un import de diners que
després de diverses cavil·lacions va
decidir destinar a adquirir mobiliari
pel Centre Cultural.
Actualment ja s’han comprat:
■ Nevera per ampolles, de 4 portes
que ha substituït la que ja hi havia a
la sala cinema i que no funcionava
bé.
■ Congelador per a gel, que s’ha
instal·lat a la sala polivalent del
centre cultural.
El cost d’aquest dos electro

domèstics ha estat de 1.290,09
Euros (IVA inclòs)
A més, la Junta, volia destinar la
resta de diners a la compra de 50
cadires entapissades negres per a la
sala del Cinema (ja se’n disposen de
100). Per aquesta operació comptava
encara amb 2.150,00 euros. Però
l’import total per la compra de la
quantitat desitjada és de 2.687,80
euros. Feien falta 537,80 euros, que
la Junta va sol·licitar a l’Ajuntament
com a subvenció.
En data 5 juliol la Junta de Govern
Municipal va acordar concedir
aquesta subvenció a l’Associació
Agrícola Recreativa per tal que es
poguessin adquirir les cadires.
La comanda ja s’ha tramitat i a
començaments del mes de setembre
tindrem les cadires disponibles.

Us desitgem
r
bona festa majo
bib.escornalbou@gmail.com

www.autocarestevar.com
info@autocarestevar.com
636 148 120

pàgina
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CIVISME
I BON VEÏNATGE

Notícies
SETMANA EUROPEA
DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA

Molts ja n’estem cansats de veure
com alguns dels nostres veïns, amb
els qui ens trobem cada dia i amb
els qui creuen les quatre frases
protocol·làries de bon veïnatge, després,
d’esquitllentes, deixen campar sols els
seus animals domèstics (gats, gossos,...)
perquè facin les seves necessitats a casa
de l’altre, al mig del carrer,... o bé, tot i
portar-los lligats, i amb la “pachorra” que
els caracteritza deixen que embrutin els
carrers, així perquè si, i ja els hi està bé.

Del 16 al 22 de setembre de
2018 se celebra a Catalunya la
Setmana Europea de la Mobilitat,
que promou hàbits de mobilitat
més sostenibles, segurs i saludables
com els desplaçaments a peu,
en transport públic, en vehicle
elèctric o en bicicleta. També es
vol aconseguir millorar la qualitat
de l’aire i la reduir la contaminació.

Us heu fixat que hi ha carrers del
poble, potser els menys habitats, per
on de vegades fa fàstic passar?

L’any passat 265 municipis es
van adherir a aquest acte, 24 dels
quals eren del Camp de Tarragona.
Aquest any 2018, Vilanova també
s’hi ha adherit.

Sabeu que l’aparcament municipal
no és un pipi-can? Sí, el terra és de sorra,
però no per això es poden deixar els
excrements allí perquè algú altre, o un
cotxe, el trepitgi o tregui.

Quin exemple estem donant?

Ja fa temps que des de l’Ajuntament
es demana a tothom més civisme,
no tan sols amb els excrements dels
animals, també amb la recollida de les
escombraries, però sembla que algunes
persones no ho entenen o no ho volen
entendre.
La brigada de l’ajuntament passa
a recollir fustes, electrodomèstics,
andròmines,..., dos cops al mes, però
és igual, si fa nosa, ho deixem al costat
dels contenidors que ja ho trauran. Hi
ha una dita que diu “el que no vulguis
per a tu no ho vulguis per ningú”.
Pensem-hi!
Un altre història a banda són els
vehicles:
Cotxes mig desmuntats o abandonats
en alguns carrers.

Durant aquesta setmana es faran
a tota Europa diverses activitats ja
siguin caminades, activitats amb

S’ha aprofitat també per pintar tota
la façana i pintar els bancs ubicats als
porxos de l’ajuntament.

Els beneficis de participar en
aquesta gran campanya europea
és que es comparteix un mateix
objectiu amb altres pobles i
ciutats, a més de ser visibles en
aquesta campanya europea i tenir
l’oportunitat d’explicar el que
s’està fent al nostre municipi sobre
mobilitat sostenible.
Properament us anirem
informant de les activitats que
s’organitzaran al nostre poble per
participar en aquest esdeveniment.
Combina i mou-te!!!

I no en parlem de l’estacionament,
als vespres per exemple, la plaça de
la Vila és un laberint, 4, 5, 6,... vehicles
aparcats en pocs metres quadrats. I no
només a la Plaça de la Vila, també al
carrer de l’Auvina, al carreró del carrer
de la Font, a la plaça de la Font, aquí
ja es deixen sobre la línia groga,... És
que potser hi ha veïns que es pensen
que tenen més privilegis que altres i
han d’estacionar el més a prop de casa
possible? I si es posen multes, encara
ens queixem!
Bé vosaltres mateixos podeu ferne una valoració. Són coses que tots
veiem.
Alguns tenim un sentiment d’orgull
de pertànyer al poble, ens agrada
mostrar-lo als de fora, que estigui net i
presentable; intentem conviure millor i
respectar-nos, però, és clar, que d’altres
persones no tenen aquest esperit,
potser no hi podrem fer res i sempre
serà així, segurament haurem de fer
més escrits com aquest, per ensenyarlos que les coses no es fan així, com
s’ensenya als petits, i potser algun dia
tots plegats, amb els nostres ets i uts,
comprendrem que el civisme i la bona
convivència comença amb la bona
educació i el respecte.
Aquí ho deixem.

ARRANJAMENTS A LA FAÇANA DE
L’AJUNTAMENT
A principis d’aquest any la
brigada municipal ha fet diversos
arranjaments a la façana de
l’ajuntament. Els aparells d’aire
condicionat que estaven ubicats a la
façana, s’han canviat de lloc, tal com
estableix la normativa vigent, i s’han
col·locat a la coberta de l’edifici.

bicicleta, amb el transport públic
o activitats de mobilitat sostenible,
com campanyes de control de
vehicles bruts i dia sense cotxes.

Ben aviat es procedirà a canviar
les finestres de l’ajuntament, que
actualment són de fusta, per unes
altres de PVC, ja que les que hi ha
estan molt malmeses. Amb aquest
canvi s’aconseguirà augmentar
l’eficiència energètica. La Diputació de
Tarragona ha atorgat una subvenció a
l’ajuntament d’aproximadament uns
15.000 euros per aquest canvi de
finestres que tindrà un cost aproximat
de 20.000 euros.

XXVIII FESTA DE LA GENT GRAN
Gairebé un centenar de persones
es van aplegar dilluns 15 de maig a la
sala del cinema del centre cultural de
Vilanova d’Escornalbou per celebrar
la festa de la gent gran que cada
any té lloc el dia 15 de maig i, que
serveix de punt de trobada de totes
les persones de més de 65 anys que
viuen al poble.
Aquest any els homenatjats han
estat la senyora Josepa Nolla Teixell,
com a persona de més edat, i el
matrimoni format pel senyor Baltasar
Garcia Bielsa i la senyora Concepció
Mas Launes. També es va homenatjar

al matrimoni Joan Anguera Manuel i
Rosa M. Geballí Fontanet, que tot i
essent el matrimoni de més edat no
van poder assistir als actes.
A la parròquia de Sant Joan Baptista
es va fer la missa de celebració en
honor a Sant Isidre. En acabar la foto
de tots els assistents es va donar
pas als parlaments i homenatges i tot
seguit al dinar ofert pel restaurant “El
Àlamo”.
L’actuació musical va posar el
punt final a la XXVIII festa de la gent
gran.

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 •
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Programa Festa Major
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acabar
xocolatada,
petits gratuït,
grans 1 €
(organitza Associació de Dones)

Sala del cinema. 22.00 h

GRANJA ESCODA, S.L.
C/Auvina, 28
43311 Vilanova d’Escornalbou
Tel. 977 837 573

DIUMENGE 26
agost:

Us desitja una bona Festa Major

10.00 h.

Misa dominical
Camp futbol.
A partir de les 11 matí.

I CAGADA DEL RUC
Organitza Colla gegantera i grallers
de Vilanova d’Escornalbou

Piscina municipal.
11.00 a 15.00 h.

TEIGELL
ESCODA, S.L.

DIMARTS 28
AGOST
DIA DEL PATRO SANT AGUSTi
Solemne ofici i processó

Inflables

Sala del cinema.
13.30 h.

Sala del
cinema.
19.30 h.

Sessió de vermut musical
amb “ROCK REBELS”

Espectacle
d’humor
a càrrec de
“PEYU I DANI”
(entrada 8 €)

DILLUNS 27
AGOST
Plaça de la Font.
De 16.00
a 19.00 h.

Inflables i en

Us desitja que
passeu una bona
Festa Major

12:30 h.

Sala del
cinema.
19.30 h.

Obra de teatre “Separades i
què?” (preu: 5 €)
En acabar

castell de focs i tronada fi
de festa
(organitza societat
de caçadors El
Tord)

CARNS, PRECUINATS i EMPBOTITS
Els precuinats de l’àvia Rosa
Tel. 977 837 540 Vilanova d'Escornalbou

carniquesescoda@gmail.com

Feu-nos la vostra comanda

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

Us desitja una
bona Festa Major

defenterra@gmail.com

pàgina
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Notícies

La Llar d’infants un
espai educatiu i de relació
La funció bàsica de la Llar d’Infants
consisteix a acollir els nens/es de menys
de tres anys, donar resposta a les seves
necessitats físiques, afectives, intel·lectuals
i socials i oferir-los la possibilitat de tenir
experiències educatives que promoguin
el seu desenvolupament i aprenentatge
mitjançant una pedagogia adequada a
les seves capacitats i nivell maduratiu.
La nostra finalitat és acompanyar l’infant
en el procés de desenvolupament cap
a l’autonomia. Pensem que no hem
d’entendre aquest servei com a un lloc
on deixar els infants, sinó un lloc on
educar-los, on es pot col·laborar amb la
Llar i ajudar en el desenvolupament dels
nens/e.
A la Llar concebem l’infant com a un
individu competent, actiu, amb curiositat i
ganes d’aprendre, una persona amb drets,
necessitats i capacitats, curiositat i desitjos
d’aprendre. Cada alumne és un individu
amb unes necessitats concretes d’afecte,
de relació, de seguretat, d’expressió i de
creació. Per tant, la Llar d’infants vetlla per
proporcionar als alumnes els elements
d’Educació i aprenentatge més idonis.
Cada nen i nena
és únic i irrepetible.
La Llar d’infants representa una
possibilitat d’enriquiment i ampliació de
les experiències de l’infant . Afavoreix que
tingui l’oportunitat de jugar i relacionar-se
amb altres infants i persones adultes, així
com de conèixer espais diferents –altres
cultures, costums, etc.– i aprendre coses
noves.

També és una oportunitat de relació
per les famílies: per conèixer altres
famílies i altres formes de fer, dialogant,
intercanviant impressions, compartint
èxits i dificultats, teixint complicitats
amb altres infants, educadors i adults,
participant en activitats i gaudint del
suport en la nostra tasca educativa.
Les llars d’infants ens ofereixen, tant a
l’infant com a la seva família, la possibilitat
de formar part d’una nova comunitat, més
enllà de la família.
A la Llar es treballen continguts com
ara la descoberta d’un mateix i dels
altres –conèixer el propi cos i controlarne el moviment–, el desenvolupament
de la comunicació i del llenguatge, i la
descoberta de l’entorn –la Llar, el carrer,
el poble, etc.–. El tutor o tutora de l’infant
fa el seguiment dels seus progresos
i compartirà amb la família el seu
desenvolupament, acordant estratègies
educatives per donar coherència a
l’educació de l’infant i anar assumint nous
reptes, facilitant així el seu creixement.
Això també contribuirà, si és el cas, a
detectar precoçment determinades
dificultats d’aprenentatge.

Així mateix, el fet d’introduir noves
persones en l’atenció de l’infant també
amplia i diversifica les situacions
d’interacció i comunicació possibles,
de manera que tant l’infant com
l’adult podran conèixer més jocs, més
cançons, més activitats, incorporar o
consolidar hàbits, etc., i contribuir al seu
aprenentatge. La Llar es convertirà en un
espai més, juntament amb la pròpia llar
familiar, amb l’objectiu que l’infant sigui
feliç.
La família i la Llar compartim la mateixa
finalitat, que els infants siguin feliços
i se sentin segurs en el seu camí cap a
l’autonomia, motiu pel qual les educadores
realitzem la tasca de conèixer molt bé tant
l’infant com les persones que en tenen
cura: la llar reconeix la família com el
principal educador, i l’equip educatiu se
centra en complementar aquesta tasca.
Aspectes importants a destacar de les
Llars d’infants
 La llar d’infants és un lloc on
aprendre hàbits i rutines d’una manera
lúdica, amb alguns aspectes pautats.
 Importància del joc per tal
d’aprendre.

 Desenvolupament del llenguatge
tant oral, com corporal i musical.
 Realització de moltes activitats
d’experimentació per tal de tenir contacte
amb el món que ens envolta.
 Vincle afectiu entre els nens i
nenes de la classe i amb l’educadora.
 Importància de la relació entre les
famílies i les educadores.
 Implicació de les famílies en les
activitats i projectes proposats per la Llar.
Els infants ens ensenyen:
 La capacitat de sorprendre
 La fantasia
 La confiança per viure
 Les rialles contagioses
 El valor del joc
 El regalar abraçades
 La facilitat per perdonar
 La sinceritat
 La inocència
 L’energia de l’entusiasme
Educar els hàbits i fonamentar una
bona educació en valors és imprescindible
per viure en comunitat. Educar és ajudar
el fill/a a tenir i a fer servir les eines
necessàries per créixer i enfrontar-se amb
èxit a la vida. Educar és ensenyar a viure.
Els pares i mares heu de recordar que sou
els professors més importants en la vida
dels vostres fills/es i. teniu el privilegi i la
responsabilitat de compartir les vostres
experiències de vida amb ells.
Els infants ens fan la vida molt més
fàcil; gaudiu de la familia!!!
L’equip educatiu de la Llar
Glòria Macip Padrell
Educadora
Eva Parisi Ponce
Educadora i directora
Llar d’infants Els Marramiaus

25 ANYS D’ESCOLA I MÉS
El Secretariat d’Escola Rural de
Catalunya defineix l’escola rural com
l’escola de les tres “P”: petita, de poble
i pública. L’Escola Rural, l’escola de les
tres “P”: Petita, de Poble i Pública, és una
escola arrelada al territori, que dóna vida
al municipi, que a vegades n’és el pal de
paller i/o dinamitzadora d’una part de la
vida que el poble genera, que aglutina
activitats, persones, i que és motiu de
trobada i aprenentatge.
Ens podem imaginar el poble sense
els nens i nenes que de bon matí van
caminant, sols o de la mà del pare o la
mare, cap a l’escola? O el xivarri que se
sent a l’hora del pati? Els riures i cridòria
de la canalla quan fem sortides pels
voltants o anem a assajar al teatre del
cafè? L’escola dóna vida al poble. Però
l’escola no són només els nens i nenes i
els mestres, l’escola és el poble.
A Vilanova hi ha evidències
documentades sobre l’escola des dels
anys trenta del segle passat. Al llarg
del temps l’escola ha anat canviant:
una classe per nois i una per noies, els
alumnes es quedaven al poble fins els
14 anys i més tard fins els 12, l’escola
comença a formar part d’una ZER, sortim
de colònies i fem excursions amb els
pobles del voltant, entren les noves
tecnologies a la classe, la ZER es va
fent petita mentre l’escola va creixent...
Les lleis, la societat, l’economia... van
canviant i l’escola al poble es manté

formant part de la vida d’aquest i al
mateix temps adaptant-se a les noves
exigències.
Quan l’escola es va traslladar cap
aquest edifici ja formàvem part de la ZER
Baix Camp Sud. Hi havia tres mestres:
La Cèlia, La Pilar i l’Assumpció. Per
l’escola Font de l’Arc han passat molts
altres mestres: el Ricard, la Rosa M., la
Lourdes, l’Ester, la Cinta, la Mònica, les
Roses, la Nati, la Carme... i l’Imma que
encara la tenim ara; els especialistes:
l’Àngels, el Jordi Gabriel, el Jordi Valls,
l’Elena Fuentes, el Josep M, la Iolanda, el
David, la Sandra, la Laura... Els actuals: la
Gema, la Neus, el Jordi, la Míriam, l’Elena,
la Jèssica i el Vicent. Les substitutes i
substituts. Quants mestres que han
passat en vint-i-cinc anys! I no els hem
anomenat a tots. Tots i cadascun hi han
deixat la seva manera de fer, de pensar,
de tractar els alumnes, d’explicar, de
viure l’escola i d’implicar-se.

Cal recordar també, tots els companys
i companyes de les altres escoles de la
ZER que han compartit experiències,

sortides, colònies, cursos, claustres,
programacions... Els companys de
Duesaigües, Pratdip, Vinyols, Riudecanyes
i Botarell. Una ZER que s’ha anat fent
petita en quant a nombre d’escoles però
continua amb molta implicació i sintonia
amb les companyes de Duesaigües.
Per l’escola ha estat important la
creació de la llar al poble, ara les famílies
tenen la possibilitat que els seus fills i filles
comencin a P1 a Vilanova i no en surtin
fins a 6è per anar cap a Mont-roig. A més
a més, també venen alumnes de Montroig que comencen aquí a la llar i després
continuen a l’escola. Aquest any hem
tingut 55 alumnes i en els darrers cursos
la matrícula s’ha anat incrementant cada
any. Tot això gràcies a l’augment de la
població de Vilanova, a la posada en
marxa de la llar i a famílies d’altres llocs
que escullen la manera de treballar de
l’escola rural i en concret de la nostra.
Als mestres ens agrada la relació
directa amb la comunitat educativa, que
al sortir a quarts de cinc de la tarda amb
els nens a la porta de l’escola puguem fer
la tertúlia amb les famílies o que puguem
parlar amb l’alcalde quan ens trobem pel
carrer, que una veïna ens doni uns llibres
que té per casa o participar en activitats

a Vilanova. En aquest punt cal remarcar
la feina de les AMPA, un puntal important
en el funcionament de l’escola.
Per nosaltres és inimaginable una
escola tancada en les quatre parets de
l’edifici sense aprofitar la realitat del
poble: la humana, la associativa o la
natural. El que estem ajudant a formar
són els futurs ciutadans de Vilanova,
persones que han d’estimar la seva vila,
que l’han de conèixer i que han de formar
part de les seves entitats per poder-les
dinamitzar. Alhora hem de preparar uns
joves que obrin fronteres, que coneguin
realitats diverses, que sàpiguen treballar
cooperativament, creatius, curiosos i
interessats pel que passa arreu del món.
Si mirem cap el futur creiem que
és important repensar constantment
l’escola per adaptar-la als canvis, a les
noves metodologies i tecnologies, al
que el poble espera de nosaltres. Obrir
les parets de les aules cap a intercanvis
i interaccions amb l’exterior. I ho hem
de fer junts mestres, ajuntament,
administració, veïnatge, alumnes, perquè
com hem dit l’escola som tots.
El Claustre de
l’escola Font de l’Arc
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Entitats
EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
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CONSELL PARROQUIAL DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU

AQUEST ANY SÍ
L’equip de bitlles de Vilanova
aquest any sí que es fa respectar
a la Lliga Intercomarcal de Bitlles
de les comarques de Tarragona
on passada ja la dotzena jornada
de 20 que n’hi haurà, ja anem
en vuitena posició, amb opcions
d’arribar a la sisena a l’acabar la
temporada, un lloc que seria molt
meritori pels bons equips que hi
participen i que tenen un llarg
historial competitiu.
Fins a la data d’avui ja hem
aconseguit dos tercers llocs (Pinell
de Brai i Pratdip). El tercer lloc de

Pinell té molt mèrit,ja que va ser
tan igualat que vam haver de
desempatar amb Rasquera, equip
capdavanter fins al moment, i el
vàrem guanyar.
En el terreny individual tenim als
nostres tiradors Josep Maria Irizibar
i Joan Enric Teigell en els llocs 14 i
16 d’un total de 150 tiradors.
Bé, veurem el que resta de
temporada si mantenim aquesta
regularitat i podem arribar a la
sisena posició desitjada.

CORAL CANTÀVILA
Com us prova l’estiu? Doncs
a nosaltres, els de la coral, amb
calor, però amb molta música!
És per això que el diumenge
dia 12 d’agost, us volem convidar
al concert d’estiu que estem
preparant. Aquest any, tenim una
sorpresa, l’estrena d’una obra que
té molt a veure amb la nostra
vila, una aposta que no ha estat
gens fàcil, però que creiem que

defensarem amb molt d’orgull.
També volem comunicar-vos,
que el dia 21 d’octubre tindrà
lloc una festa que organitza el
Consell Comarcal, on participen
moltes entitats dels diferents
municipis del Baix Camp. Aquesta
se celebrarà a Riudoms i nosaltres
hi participarem!

de Reis com per setmana santa, i en
totes les activitats que s’organitzen des
del Consell Parroquial i des de l’església.

Us hi esperem!

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

GRUP DE TEATRE
RIALLES
Aquest és el primer escrit que
el Grup de Teatre Rialles fa com a
Associació pròpiament dita. Des
de fa escassament un mes, podem
dir que ja estem d’alta al panorama
teatral de la comarca.
Si que és ben cert que el Grup
de Teatre Rialles porta fent teatre
molts anys, potser no de forma
continuada, però sempre ha
estat allí, representant amb èxit,
principalment obres clàssiques i
fins i tot de pròpies, com: “Ver, oir
i Callar”, obra que sempre quedarà
en el nostre record. Però l’empenta
que ens ha dut a fer el cop de
cap i formar l’associació ha estat
probablement el ressò amb l’obra
“8 Dones” i els consells d’en Jordi,
el nostre director.
El grup de persones que hi som
ara i les que ben segur n’anireu
formant part, compartim la passió
per aquest art i dediquem hores i
esforços per tirar endavant. Volen
crear un grup ben consolidat
i oferir una oferta continua de
representacions. Tot i que totes
les coses costen, les ganes hi són
i ara mateix estem treballant, no
tant sols en assajar, sinó també en
l’adquisició de material per a poder

En nom de mossèn Gimi i del consell
parroquial agraïm la col·laboració de tots
vosaltres en els afers de l’església.
A principis d’aquest estiu vam passar
molt bona tarda-nit amb el sopar que
es va celebrar per recollir diners per a
l’església. Creiem que estaria bé que
és crees un precedent i que tots els
anys es pugui fer. La quantitat recollida
va arribar quasi a 1.000 €. Us anirem
informant de les millores que farem i de
les properes activitats que s’organitzaran
per continuar amb la recollida de fons.
Volem agrair a la Rosa Maria la seva
disposició, tant per la celebració del dia

fer representacions a qualsevol
teatre, n’hi ha molts, sobretot els
petits, que no disposen d’equip de
so o d’il·luminació i això fa que de
vegades la representació no tingui
la qualitat desitjada o no s’hi pugui
actuar.
Per aquest motiu a les festes
d’estiu, el grup ha decidit agafar la
barra de begudes del ball del dia
18 d’agost. Així doncs us animem
a tots a ballar i gaudir de la gresca
i també que col·laboreu amb la
nostra entitat prenent un refresc o
el que us vingui de gust.
Ara mateix ja hem fet cinc
representacions de l’obra que
actualment tenim en cartell “8
Dones”: dues al poble, tot un èxit
alhora que un plaer, res com a
casa!!!; a Reus, a la sala Santa Llúcia,
on va ser tot un goig actuar, tant
per les comoditats que ens oferia
la sala, com per l’acollida que ens
va donar el seu gerent, el Sr. Josep
M., quasi com a casa; a Riudecanyes,
col·laborant per recaptar diners per
la lluita contra el Càncer, on vam
haver de demanar un equip de so,
que ens va deixar l’Ajuntament de
Vilanova, i a Vinyols, una gran sala
amb tot de tot i més.

Des de l’Associació de dones de
Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet,
volem desitjar-vos una bona festa major
i aprofitar aquest espai per presentar-vos
la nova junta.
Malauradament, com en altres
associacions és difícil renovar junta.
Per diferents motius no tothom pot
dedicar una part del seu temps a aquesta
finalitat, és per això que sovint repeteixen
sòcies en els diferents càrrecs.
És gràcies a aquest fet que l’associació
pot continuar oferint diferents activitats
i fomentar que totes les dones del poble
interactuïn independentment de les
edats que tinguin.

 Presidenta: Àngels Padrell
 Secretària: Pili Vivanco
 Tresorera: Montse Bufí

Vocals: M. Pilar Roig, Anna
Campanales, Paula Sánchez-Terrero,
Imma Castells.
Enguany hem recuperat el sopar
d’estiu. Es va fer al “cafè” i cal dir que
vam estar molt ben servides i que tot
estava molt bo.
Bona festa major i bon estiu.

pàgina
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LLIGA CONTRA
EL CÀNCER

L’Ampa
Com sempre a l’Ampa
continuem amb la nostra activitat
habitual. Recentment, hem fet
la reunió per decidir l’activitat
extraescolar dels dimecres. Com a
novetat hem demanat als alumnes
que participessin de la reunió i de
la votació. D’aquesta manera els
fem partícips de les decisions que
els afecten i a la mateixa vegada
comencen a ser responsables dels
temes que tenen a veure amb
l’escola.
D’altra banda, per aquest
mes d’agost estem treballant
en l’organització d’una gimcana
perquè grans i petits disfrutin d’una
tarda divertida i diferent de la nostra

Entitats

Festa Major. No us expliquem gaires
coses per no donar pistes. Us hi
esperem!!
I tot això gràcies als membres
que, voluntàriament, formen part
de la junta de l’Ampa. Aquest estiu
ens deixa un membre que en el seu
pas per la junta ha aportat moltes
idees i, sobretot, moltes ganes de
fer-ho bé i de treballar per la nostra
escola i pels nostres alumnes, que
al cap i a la fi és l’únic que fa falta
per formar part de l’Ampa: MOLTES
GANES!!
I ja sabeu, a la reunió del
setembre, s’hi pot apuntar qui
vulgui. A part de treballar ens ho
passem d’allò més bé.

COLLA GEGANTERA I GRALLERS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU

En arribar aquestes dates, any
rere any, ens preparem per fer
possible el festival del Playback.
Per cert, aquests dies farem una
reunió per parlar a veure com ens
organitzem per fer possibles els
assajos amb els nens menuts, les
monitores són joves i necessiten
una mica de reforç. Papes i mames
animeu-vos i veniu a donar idees
per fer els ballets adequats a les
seves edats!!!
Aquest any definitivament tenim
intenció de fer-ho a l’escenari de
la sala del cinema, tenim una sala
tan ben equipada que no li falta
de res, serà molt més còmode per
grans i petits i no caldrà pati per les
inclemències del temps.

El dia 16 de setembre al matí
celebrarem el 25è aniversari de la
colla gegantera amb una trobada
on ens acompanyaran diferents
colles. Durant aquests mesos
estem preparant diferents activitats
per poder recaptar diners, ja que,
a més de restaurar una mica els
capgrossos, estem fent un nou
capgròs, un bou escornat, que amb
l’ajuda desinteressada de molta gent,
esperem poder estrenar al mes de
setembre:

Al nostre casal de jubilats hi
podeu trobar totes les activitats
per a mantenir-vos actius durant
la vellesa: català, memòria, anglès,
gimnàstica, taller de cuina, taller de
lectura, manualitats, ball,... Per això
us animem a apuntar-vos i a venir a
passar unes horetes amb nosaltres,
cantarem, menjarem, parlarem,
riurem i ballarem!!!

■ El dia 26 d’agost al matí,
celebrarem la primera cagada del
ruc. La colla gegantera posa a la
venda diverses parcel·les del camp
de futbol i, aquell diumenge, un ruc
que ens cediran per l’ocasió, cagarà
en una de les parcel·les. El preu de les
parcel·les és de 5 euros i el premi pel
guanyador de 500 euros. Animeu-vos
a participar!!!

Us esperem al setembre!!!
■ També hem posat a la venda
samarretes commemoratives de
l’aniversari dels gegants, que s’han
pogut demanar sota comanda.
Esperem que el dia de la trobada
tots i totes les puguem lluir!!!
■ Aquest any, pel ball de festa
major del dia 25 d’agost, els
membres de la colla gegantera
portarem la barra per tal de poder
recollir diners per fer front a les
despeses d’aquest aniversari i de
les activitats que farem.

Com veieu tindrem un estiu la mar
de mogudet. Molts sou els que ja heu
col·laborat amb nosaltres i segur que
molts d’altres ho fareu. Moltíssimes
gràcies per avançat a tothom per la
vostra col·laboració i suport!!!

I el dels nens i no tant nens es farà
el dia 15 d’agost a les 19:00h. Així és
que avis, tiets, tietes, pares i mares
tots a veure els vostres fills, amics i
coneguts! Tots ho fan d’allò més bé,
us divertireu!
Com sempre no cal dir que
agreixo personalment a l’ajuntament,
botigues, restaurants i persones que
ajuden desinteressadament, també
donar les gràcies al Carles Ferran
que l’any no ens va cobrar res de la
il·luminació de la sala! No hi falteu, us
garanteixo que tindreu una sorpresa
molt especial per al nostre poble de
Vilanova d’Escornalbou, tot un orgull.
Esperem que puguem superar la
quantitat de l’any passat.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU I L‘ARBOCET
Les persones cada cop viuen
més anys i s’ha de vetllar perquè
envelleixin amb salut. L’envelliment
actiu és un terme cada cop més
comú entre les polítiques socials i
sanitàries que recorda la importància
de mantenir-se actiu durant l’etapa
de la vellesa. Motivar la participació
en les activitats i donar a conèixer
els recursos de què es disposen
són aspectes clau per evitar que
les persones grans quedin aïllades i
realitzin activitats sedentàries durant
el seu temps de lleure.

Ja hem arribat al 25è aniversari!!!
Pensàvem que no arribaríem mai
a poder celebrar-los...que si ara no
tenim grallers, que si ara no tenim
geganters,...però tot canvia!!!

També faig ressò que el dia 12
d’agost la coral Cantàvila us farà
passar una gran estona amb un
concert que se celebrarà i la voluntat
que es recapti també serà per aquesta
fi. Us animo a tots i a totes que no hi
falteu! Us agradarà!

Tot Vilanova
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Passatemps
Sudoku

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

Sudoku
NORMAL

3
6 7

Les 15 diferències

DIFICIL

5

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

8 2 4
7
7 4 2 6

15 diferències

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

FACIL

les
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6
8

8
6

6

9
9

2

4

4

7 6
5
3

6 3
4
3 2
7

9
5
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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:
➟associació de dones

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

➟associació esportiva
➟colla gegantera I GRALLERS
➟ampa escola font de l’arc
➟societat de caçadors el tord
➟associació de jubilats
➟adf vilanova d’escornalbou

➟Associació de teatre Rialles
➟ASSOCIACIÓ DE JOVES ELS DOS TOMBS
➟Consell Parroquial
➟coral cantàvila
➟ANC
➟Associació de veïns de l’Arbocet
➟Associació "VILABOUGATS"

