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FIRAESPORT
Els dies 21 i 22 d’abril
celebrarem la setena
edició de Firaesport
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REDUCCIÓ DE
L’ENDEUTAMENT
DE L’AJUNTAMENT
En finalitzar l’exercici 2017,
l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou tancarà amb un
endeutament del 0%
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RESUM DE LES
ORDENANCES
FISCALS
Consulteu les noves
bonificacions de les
ordenances fiscals per a
l’any 2018

NATURA
LOCAL
L’Ajuntament s’ha afegit a
aquesta nova aplicació per tal
de promocionar el turisme a
la nostra població
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Com ja anunciàvem en la
revista ara fa un any, l’espai
que el senyor Enric Sabaté va
cedir a l’Ajuntament, a tocar
del raval de la Font, s’estava
arranjant per poder fer-hi
una àrea de jocs.
Fins ara, aquesta zona
estava reomplerta de sorra
i tancada perquè ningú hi
pogués entrar fins que no
estigués arreglada i equipada
definitivament. Ara ja es
pot gaudir d’aquesta nova
zona de lleure, on s’han
instal·lat dues molles (una
en forma de moto i un jeep),
un gronxador amb dos
seients plans, un balancí

i un multijoc, que té dos
tobogans de diferents mides
i diversos jocs per als més

menuts. A més, la brigada
municipal hi ha construït
una font per poder beure

aigua, un petit rocòdrom, i
hi ha col·locat bancs per a
seure i una paperera. A més
la zona està tancada i té una
porta per a poder entrar-hi.
Cal recordar que és una àrea
infantil i, per tant, no està
permesa l’entrada d’animals i
tampoc fumar al seu
interior.
El dia 23 de febrer,
a la sortida de l’escola,
l’Ajuntament va convidar
a tots els nens i nenes a
berenar en aquesta nova
àrea de lleure i així donarla per inaugurada. Els més
menuts van estar gaudint-ne
al llarg de tota la tarda.

Us recomanem

NOVA ÀREA DE JOCS INFANTILS

passatemps

FIRAESPORT
21 i 22 d’abril

25è
aniversari
de la nova
ubicació
de l’Escola
Font de
l’Arc
15 de juny
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Ajuntament

RESUM dels acords
JUNTES DE
GOVERN
20/07/2017
➟ Ajut de l’Associació de
Dones per a la realització de
la trobada de puntaires
➟ Autorització de pas de la
prova esportiva “Catalunya
Master 30”
➟
Contractació
de
l’assegurança
per
suspensió d’espectacles
per
inclemències
meteorològiques
➟ Contractació del servei
de visites guiades al lloc
d’inspiració a Gaudí
➟ Autorització d’ocupació
de la via pública per col·locar
taules i cadires a la plaça de
la Font
➟ Cessió d’espais públics a la
Lliga Contra el Càncer

17/08/2017
➟ Concessió a l’ADF Les
Xorivies de Duesaigües un
ajut econòmic per import de
400 € per a l’actuació a la fira
Santa Teca.
➟
Acceptació
dels
convenis de col·laboració
per al servei de gestoria i
assessorament laboral, servei
d’assessorament i suport
informàtic amb el nivell B, i
servei d’assistència tècnica
en l’àmbit d’arquitectura,
urbanisme i d’enginyeria que
aquest Ajuntament té amb
el Consell Comarcal del Baix
Camp.

13/09/2017

30/11/2017

➟ Concessió de la llicència
urbanística, salvat el dret de
propietat i sens perjudici del
de tercer, a la Diputació de
Tarragona per a l’abastament
d’aigua al Castell Monestir
d’Escornalbou.
➟ Aprovació inicial del
projecte de “Nova estació de
tractament d’aigua potable
a Vilanova d’Escornalbou”,
redactat pels Serveis Tècnics
de la Diputació de Tarragona,
amb un pressupost de
67.931,08 € IVA inclòs.
➟ Concessió d’un ajut
econòmic, per import de
200 euros i 100 euros més
per cada nen/a empadronat
a Vilanova d’Escornalbou
que jugui a l’equip de futbol,
per a la col·laboració en les
despeses econòmiques de
funcionament del club.
➟ Autorització dels talls
intermitents a la carretera
TP-3211 al seu pas pel
terme municipal de Vilanova
d’Escornalbou el proper dia
2 d’octubre de 2017 per a la
prova de vehicles.

➟ Adhesió al Pla Agrupat de
Formació de la Diputació de
Tarragona.
➟ Aprovació del conveni
del menjador escolar amb
el Consell Comarcal del Baix
Camp .
➟ Aprovació de l’addenda
del conveni de serveis socials
amb el Consell Comarcal del
Baix Camp.
➟ Concessions de títols
de nínxols del cementiri
municipal de Vilanova
d’Escornalbou.
➟ Autorització de pas de la
prova esportiva de II Cursa 4
Termes pels camins del nostre
terme municipal.
➟ Aprovació de la sol·licitud
de la subvenció per
arranjament de camins del
Consell Comarcal del Baix
Camp.
➟ Aprovació de la justificació
de la subvenció concedida a
l’AMPA.
➟ Aprovació de les bases
i convocatòria de la plaça
d’auxiliar de biblioteca en
règim de laboral temporal.

02/11/2017

17/01/2018

➟ Aprovació de la sol·licitud
de subvenció per a l’energia
sostenible i l’adaptació al
canvi climàtic.
➟ Aprovació del pagament
de part de les despeses de la
Cursa del Baró.
➟ Contractació del servei de
prevenció de riscos laborals.
➟ Contractació del servei
de
subministrament
d’equipament informàtic.

➟ Autorització de pas a la
prova del “12è GRAN PREMI
PENYA CICLISTA DE MONTROIG”.
➟ Concessions de títols
de nínxols del cementiri
municipal de l’Arbocet.
➟ Concessió de la targeta
d’aparcament
per
a
minusvàlids.
➟ Concessió de subvenció
per a arranjament de façanes.

➟ Cancel·lació de diversos
comptes corrents.
➟ Sol·licitud de subvenció
a l’ACA per la revisió del Pla
Director de l’Aigua.
➟ Suport a la candidatura
a Reus Ciutat Europea de
l’Esport.

07/02/2018
➟ Concessió de subvenció
a l’ADF de Vilanova
d’Escornalbou.
➟
Convocatòria
de
les subvencions per a
rehabilitació de façanes per
a l’exercici 2018.
➟ Aprovació dels contractes
per a la Festa Major d’estiu
2018.
➟ Aprovació del projecte
“Nova estació de tractament
d’aigua potable de Vilanova
d’Escornalbou”.
➟ Aprovació del plec de
clàusules i convocatòria
de la licitació del projecte
“Nova estació de tractament
d’aigua potable de Vilanova
d’Escornalbou”.

SESSIONS
DE PLE
26/07/2017:

➟ Aprovació inicial del mapa
de capacitat acústica de
l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou.
➟ Designació de les festes
locals per a l’exercici 2018:
dia 22 de gener, Festa Major
d’hivern (Sant Sebastià); dia
28 d’agost, Festa Major d’estiu

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

636 148 120

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: 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

25/10/2017
➟ Aprovació de les
ordenances fiscals 2018.
➟ Aprovació definitiva del
Compte General 2016.
➟ Aprovació de la modificació
del
pressupost
per
transferència entre partides
i generació de crèdit. PRES
07/17.
➟ Aprovació de la distribució
del superàvit de l’exercici
2016.
➟ Aprovació definitiva de
l’ocupació directa de la finca
registral 1490.
➟ Moció de condemna de la
violència i repressió efectuada
per part de la policia aquest
diumenge 1 d’octubre a
Catalunya.

23/11/2017
➟ Aprovació inicial del
pressupost general per a
l’exercici de 2018.
➟ Sorteig dels membres de
la mesa per a les eleccions al
Parlament de Catalunya.

20/12/2017:
➟ Aprovació de la candidatura
del Sr. Enric Sabaté Anguera
com a jutge de pau substitut.
➟ Inici expedient d’ocupació
directa de la finca registral
número 452 del terme
municipal.
➟ Aprovació de la cancel·lació
del préstec amb el BSCH.
➟ Renovació de la pòlissa de
crèdit amb el BBVA.

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

HORARI AJUNTAMENT

(Sant Agustí).

➟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
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II FESTA DE L’OLI

El passat 19 de novembre vam
celebrar la segona Festa de l’Oli Nou
a Vilanova d’Escornalbou.
Com ja es va fer l’any passat,
la festa es va fer a l’avinguda de
Reus, davant de l’edifici de la
cooperativa. Es venien tiquets de 2
€ per degustar pa torrat amb oli nou
amb llonganissa o arengada i, amb
aquest tiquet, també s’aconseguia
un descompte per a adquirir
oli nou al Centre d’Interpretació de
l’Oli.

Firaesport, la fira de l’esport i el lleure
del Camp de Tarragona, arriba aquest
any a la setena edició i se celebrarà els
dies 21 i 22 d’abril.
Com en cada edició, grans i petits
podran gaudir d’un cap de setmana
d’esport, amb curses, inflables,
exhibicions esportives, bitlles...
Aquest any, la fira finalitzarà el
diumenge a les dues del migdia, en
lloc de fer-ho a les set de la tarda com
s’havia fet en les edicions anteriors.
Un cop donada la fira per finalitzada,
s’oferirà el dinar de voluntaris, on totes
les persones que hagin col·laborat

d’una manera o d’una altra amb la fira
podran degustar el dinar preparat per
a l’ocasió en bona companyia.
Sense voluntaris ni voluntàries la
fira no seria possible, frase que no
ens cansem de repetir, ja que són
necessàries moltes persones per
poder dur-la a terme sense entrebancs:
preparar el menjar per als corredors,
marcar curses, controlar el trànsit,
ajudar en l’organització, vigilar les
exposicions... un seguit de tasques molt
importants perquè tot surti rodat.
Gràcies un any més i us esperem a
Firaesport!!!

Molts vilanovins i vilanovines, i
també gent vinguda d’altres indrets
de la nostra comarca, van poder
gaudir d’una bona degustació d’oli
en bona companyia.

APLICACIÓ DE
L’EBANDO
El passat mes de desembre es va
començar a utilitzar l’aplicació de
l’Ebando per fer pregons de manera
electrònica i ara es pot tenir el pregó
al teu dispositiu mòbil, smartphone o
tauleta, i estar informat de tot el que
passa a Vilanova d’Escornalbou.
Les instruccions per descarregarse aquesta app són les següents:
 Buscar l’App eBando al Market
del mòbil: GooglePlay (Android),
AppStore (Iphone), WindowsPhone
(Windows)

 Instal·lar l’Aplicació al teu
smartphone o tauleta
 Al cercador, posar-hi “Vilanova
d’Escornalbou” o bé el codi postal
43311
Així que es vagin publicant nous
pregons es rebrà una notificació al
dispositiu. Els ebandos es poden
esborrar un cop ja no interessin i es
poden consultar sense tenir connexió
a internet.
Animem a tothom a descarregar
l’aplicació!

pàgina
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FESTES DE NADAL I
FESTA MAJOR D’HIVERN
Els mesos de desembre i gener
vam poder gaudir de diferents
actes i ben diversos: concerts,
obres de teatre, excursions, actes
a favor de La Marató de TV3...

GESTIÓ DELS
CONSUMS
ENERGÈTICS
MUNICIPALS
La Diputació de
Tarragona ha posat
en marxa una prova
pilot per gestionar els
consums energètics
municipals i ha fet
una proposta al
nostre ajuntament
p e r p a r t i c i p a r- h i ,
degut a la sensibilitat
que el consistori
té amb el consum
energètic de les
diferents dependències
municipals, constatada
en la redacció del PAES
(Pla acció energia
sostenible) que va fer la
Diputació de Tarragona
del nostre municipi.

L’arribada de les festes de
Nadal va començar amb la
representació del Poema de
Nadal , representat per Jordi
Mateu, a la sala del cinema.
L’animació infantil, l’arribada dels
patges de Ses Majestats els Reis
d’Orient per recollir les cartes
dels nens, l’animació infantil, el
taller de fanalets i l’arribada dels
Reis Mags a Vilanova i l’Arbocet,
van ser els actes del que més van
gaudir els més menuts.
El cap de setmana de la Festa
Major d’hivern en honor de
sant Sebastià va començar en
divendres, amb la representació
teatral de l’obra Boing, boing.
El dissabte al matí, la missa i la
processó van donar el tret de
sortida al dia principal de la Festa
major. El concert de vermut amb
l’orquestra Enigma i el ball de
gala van acabar d’arrodonir el dia.

Mitjançant
un
programa informàtic
(GEMWEB) on es fan
constar les dades dels
contractes amb les
diferents companyies
i els últims consums
energètics, es tracten
aquestes dades amb
l’objectiu d’optimitzar

Com a punt final de la Festa
Major, vam poder gaudir del
concert d’en Joan Reig, que ens
va fer passar una tarda molt
agradable.

PRIMERS MOVIMENTS DE LA BORSA DE
TREBALL I HABITATGE DE LA COOPERATIVA

a s s e s s o r i a

El servei d’habitatge té més
moviments durant l’estiu, ja
que hi ha famílies que volen

Les
factures
s’importen, comproven
i validen de forma
automàtica. Amb
aquestes factures
es fa una anàlisi i
u n a c o m p a ra t i v a
de tarifes i ofertes
existents. Un dels
grans avantatges que
la implantació d’aquest
programa comporta
és una agilització
en la recerca de la
informació, detecció
d’anomalies
en
comptadors existents
i una visualització geolocalitzada de cada
comptador.

ENDEUTAMENT
En finalitzar l’exercici
2017, l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou
t a n c a rà a m b u n
endeutament del 0%.

Fa aproximadament un any
que tenim obert el servei de
borsa de treball i habitatge a la
cooperativa, i durant els darrers
mesos hi ha hagut moviments.

despeses, ajustar
consums generals,
amb total traçabilitat
i independència del
proveïdor, i també
permet la planificació
de mesures d’estalvi i
el seguiment del seu
impacte, i detectar
errors de facturació.

instal·lar-se a Vilanova durant
l’època estival. Tot i això, no hem
pogut cobrir totes les demandes,
ja que hi ha falta d’immobles,
sobretot de lloguer. Per això, fem
una crida a tots els interessats a
vendre o llogar les seves cases
o pisos a venir a apuntar-se a
la cooperativa, tràmit totalment

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

gratuït.
Pel que fa a la borsa de treball,
tot i que té menys moviment,
també se n’ha fet ús, sobretot
per a serveis de cangurs. Animem
a tothom qui vulgui fer-ne ús
que passi per la cooperativa per
informar-se de les ofertes.

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

Recordem que de la
liquidació de 2016 havia
resultat una ràtio de
deute viu consolidat del
33%. Aquesta ràtio venia
donada pels deutes
de l’Ajuntament a llarg
termini (168.471.51
euros), així com també
a la part de la pòlissa de
crèdit disposada a data
31 de desembre de
2016 (59.823,91 euros).
Dels deutes a llarg
termini, un dels préstecs
que es va concertar
per fer front a les obres
dels carrers i del qual
quedava un total de
149.153,27 euros es va
amortitzar a mitjan any
gràcies al cobrament de

la resta de la subvenció
FEDER que el garantia.
Quedava pendent un
import de 19.318,24
euros d’un préstec
acordat l’any 2004 amb
l’entitat BSCH, que es
va poder amortitzar
anticipadament abans
d’acabar l’exercici.
Pel que fa als deutes
a curt termini, com
és el cas de la pòlissa
de tresoreria, i que
actualment té un valor
de 150.000 euros,
en tancar l’any 2017
no tenia cap import
disposat.
Així doncs, i a l’espera
de realitzar la liquidació
definitiva de l’exercici,
podem dir que el deute
viu de l’Ajuntament al
tancament de 2017
serà del 0%.

Notícies Ajuntament
FESTA MAJOR D’ESTIU
La Festa Major d’estiu va començar
amb l’homenatge al Vilanoví d’Honor,
que aquest any va ser el senyor Antoni
Boronat. Durant dues setmanes es van
fer diferents actes per a tots els gustos.
Els més joves van participar en la festa
de l’escuma i la festa Holly, que aquest
any es va fer a la pista poliesportiva de
la piscina municipal. El castell d’inflables
a la piscina i el tobogan aquàtic van ser
també dos dels actes per al jovent.
Les actuacions musicals, amb ball,
concerts, la nit jove i les sardanes
són uns dels actes que sempre estan
presents en la nostra festa major, com
també les tradicionals havaneres amb
el rom cremat i la coca, i els tastets de
Vilanova, que sempre tenen molt d’èxit
i omplen la plaça de la Font de gom a
gom.
Les actuacions d’en Jordi L. P. i
l’espectacle de màgia del Mag Fèlix
van acabar d’arrodonir la festa, que va
acabar amb el castell de focs artificials.

Tot Vilanova
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Aquest passat mes de
desembre es van construir
tres nínxols nous al cementiri
de l’Arbocet, ja que no se’n
disposava de cap perquè
els poguessin adquirir nous
propietaris.
Ben aviat es procedirà a
elaborar un fitxer amb les dades
i relació de nínxols del cementiri
municipal, ja que actualment
no es disposa de cap dada
d’aquest cementiri. Aquestes
dades serviran per procedir
també a cobrar els rebuts de
la taxa de manteniment del
cementiri, que és de 12 €
anuals, i que ajudarà a fer front
a les despeses d’arranjament
que siguin necessàries portar a
terme en aquest equipament.

ENLLUMENAT
AVINGUDA REUS
Durant aquests darrers dies s’han instal·lat
nous fanals a l’avinguda de Reus i s’ha aprofitat
per condicionar-ne un dels vorals; concretament
s’ha actuat a la part final (uns 200 m) de la mateixa
que enllaça amb la rotonda de la urbanització Parc
d’Escornalbou.
Aquesta zona, tot i que no està urbanitzada encara,
és força transitada per molts dels nostres convilatans,
que aprofiten l’avinguda de Reus per passejar-hi, i a
més és l’eix de connexió entre els habitatges de la
urbanització i el nucli del poble.
Fins ara l’accés entre ambdues parts del poble
era dificultós perquè s’havia de passar o bé pel mig
de l’avinguda de Reus, força transitada pels vehicles
que accedeixen al nucli, amb el perill que això suposa
per als vianants, o bé pels costats, plens de pedres i
herbes que obstaculitzaven el pas. Per aquest motiu,
mitjançant el personal de la brigada municipal s’ha
procedit al condicionament d’un dels vorals amb una
base de material estable que s’ha compactat per fer
la superfície més regular i poder passar-hi sense
necessitat d’envair l’avinguda.
D’altra banda, ara amb el nou projecte d’instal·lació
d’una bateria de contenidors a la zona, era necessari
que en caure la nit el lloc no quedés a les fosques i
l’accés fos fàcil.
Una petita millora a l’espera que aquesta zona
s’acabi urbanitzant.
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LES NOVES
BONIFICACIONS DE
LES ORDENANCES
FISCALS PER A
L’ANY 2018
La sessió del Ple de data
25 d’octubre va aprovar les
modificacions d’ordenances fiscals
per a aquest exercici 2018. En
aquesta ocasió i des de fa ja molts
anys no hi ha hagut cap increment
de tipus impositiu. L’Ajuntament és
conscient dels esforços que fa la
població per poder fer front a les
seves obligacions tributàries i per
això no ha modificat les ordenances
incrementant-ne l’import en els
darrers anys.
Amb aquesta modificació s’han
variat les següents ordenances:

NOUS
NÍNXOLS AL
CEMENTIRI
DE
L’ARBOCET

pàgina

Impost de béns immobles: només
s’han canviat alguns aspectes per
adaptar-los als canvis normatius
més recents. En aquest apartat
cal fer esment que, tot i no haver
reduït el tipus impositiu de l’impost
l’Ajuntament no s’acollirà aquest
any a l’aplicació dels coeficients
d’actualització cadastral que preveu
l’Estat, i això suposarà una reducció
d’un 0,8 % del tipus impositiu.
Impost activitats econòmiques:
s’han modificat els coeficients
i queden en un 1,85 per a les
activitats situades a vials de primera
categoria i en un 1,95 per a les
activitats situades a vials de segona
categoria. Aquesta modificació s’ha
fet per adequar-nos a la normativa
de la llei d’hisendes locals, tot i que
cal tenir en compte que l’impost
d’activitat econòmiques no té gaire
incidència al nostre municipi.

instal·lacions i obres: s’ha mantingut
el tipus de 3,8%, però s’han aprovat
una sèrie de bonificacions del 100%
en els casos que les obres tinguin
a veure amb l’aprofitament tèrmic i
d’energia solar o renovables així com
per a la millora d’accés o habitabilitat
d’habitatges de persones amb
discapacitats. Per altra banda, s’ha
mantingut la bonificació del 100%
per a la rehabilitació de façanes.
Impost sobre vehicles de tracció
mecànica: una vegada més s’han
mantingut els imports de l’impost,
però s’han aprovat les modificacions
per bonificar els vehicles elèctrics; un
50% en el cas de vehicles amb motor
híbrid i un 75 % en el cas de vehicles
amb motor totalment elèctric. Així
mateix, s’ha mantingut la bonificació
dels vehicles històrics i de més de
25 anys.
Impost sobre l’increment de
valor de terrenys de naturalesa
urbana: s’ha modificat els tipus, que
han quedat en un 25%, i també els
percentatges d’aplicació en funció
del període de generació, que han
quedat de la següent manera: entre
1 i 5 anys, -2,9%; fins a 10 anys,
-2,8%; fins a 15 anys, -2,7%; fins a 20
anys, -2,6%. Es manté la bonificació
del 95%, la màxima prevista
legalment, per als casos d’herència
d’ascendents i descendents.
Per últim us adjuntem el calendari
fiscal de l’any 2018 per tal que
sapigueu el moment de pagament
de cada impost i taxa.

Impost sobre construccions,
PERÍODE
29/01-29/03
29/03-31/05
27/04-29/06
29/06-31/08
27/07-28/09
31/08-31/10
31/10-31/12

CONCEPTE
Subministrament d’aigua
Taxa d’escombraries
Impost de vehicles
Subministrament d’aigua
Taxa d’escombraries
IBI urbana
IBI rústica
Subministrament d’aigua
Taxa d’escombraries
Impost activitats
Conservació cementiri
Subministrament d’aigua
Taxa d’escombraries

PERÍODE CONSUM
Primer trimestre
Primer trimestre
Anual
Segon trimestre
Segon trimestre
Anual
Anual
Tercer trimestre
Tercer trimestre
Anual
Anual
Quart trimestre
Quart trimestre

info@autocarestevar.com

bib.escornalbou@gmail.com
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NATURA LOCAL

Vista general del web
en el nostre municipi
L’ A j u n t a m e n t d e V i l a n o v a
d’Escornalbou, en el seu afany per
promocionar el municipi, s’ha afegit
a la plataforma “Natura Local”: http://
naturalocal.net.
Es tracta d’un projecte global i
integrador d’eines tecnològiques,
tendències en difusió i treball de
camp, per promocionar el patrimoni
local dels municipis, creat per un
equip de persones apassionades pel
territori que volen sensibilitzar la gent
de la importància de la nostra heretat
i dels valors que aquesta aporta a la
nostra societat.
Si us endinseu en el web veureu
l’oferta que hi podeu trobar. A banda
d’un cercador de rutes i municipis de
Catalunya, també hi ha un blog amb
articles i rutes suggerides segons
l’època de l’any o els esdeveniments
importants de cada indret.
En la fotografia de sota es veu la
web en la recerca del nostre municipi.
Hi ha diferents apartats on trobareu
itineraris, història general, on dormir,
on menjar, serveis, etc.
En l’apartat “Itineraris” s’han
inclòs quatre rutes, algunes de les

quals ja estaven incloses en el mapa
turístic del municipi (http://www.
vilanovaviva.cat). En cadascuna
d’elles hi ha la fitxa tècnica amb el
desnivell, dificultat, durada..., i un
plànol que us podreu imprimir en
paper, o bé descarregar la ruta en
format gpx.
És interessant que conegueu que
en cada ruta, en l’apartat “Que Veure”
hi ha uns punts marcats on us heu
d’aturar i parar especial atenció,
ja que us ensenyaran curiositats
de diferents temàtiques: geologia,
arquitectura, flora, fauna,.... Si us
descarregueu l’aplicació, en cadascun
d’aquests punts també rebreu un avís
del lloc on us heu de fixar.
Exemple de la Ruta Gaudí-Collet
Rodó i els punts d’interès amb
l’explicació a sota:

Cadascun dels punts marcats a dalt
correspon a una de les imatges que
apareixen en l’apartat Què veure de
sota

Us convidem a descobrir aquesta
interessant web i a descarregarvos l’aplicació natura local. A la
mateixa web hi ha un tutorial de com
fer-ho.

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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NOVA ESTACIÓ
DE TRACTAMENT
D’AIGUA POTABLE
L’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou duu a terme els
controls analítics dels diferents
paràmetres i components de l’aigua
de consum humà amb l’empresa
Ematsa. Amb aquestes anàlisis tenim
coneixement de la qualitat de l’aigua
que es distribueix per la xarxa pública
i que arriba a tots els habitatges del
municipi.
D’entre tots els paràmetres que
s’analitzen, l’arsènic havia començat
a incrementar la seva concentració,
i per això es va decidir estudiar la
qüestió abans d’arribar a tenir cap
problema. Des de fa dos anys s’està
fent un seguiment més exhaustiu
d’aquest paràmetre per veure com
evoluciona, i veient que ha anat
augmentant i abans d’arribar als
límits legals, s’ha decidit actuar.
Adjuntem l’última analítica completa
realitzada on es poden observar els
resultats. És per això que, juntament
amb l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Tarragona, es va decidir quina
era la solució més correcta i més
duradora.
Després de diverses consultes es
va decidir instal·lar una nova estació
de tractament d’aigua potable que,
perquè ho entenguem tots, no és
més que una sèrie de filtres que
absorbeixen les partícules de certs
components de l’aigua.
El projecte ha estat redactat per la
Diputació de Tarragona i el pressupost
ascendeix a la quantitat de 67.931,08

€. Donat que aquest import suposa
una inversió considerable per a un
municipi de les nostres dimensions,
s’ha buscat l’ajut econòmic de
diferents organismes per al projecte
“Nova estació de tractament d’aigua
potable”:
 Agència Catalana de l’Aigua:
realització d’inversions per a
l’execució d’actuacions d’abastament
en alta per import de 26.863,33 €.
 Diputació de Tarragona:
subvencions de caràcter excepcional
per import de 26.470,99 €.
Actualment, el projecte ja ha sortit
a licitació i, un cop finalitzat aquest
procediment, s’iniciaran les obres,
que finalitzaran abans de l’estiu.
Durant el transcurs de les mateixes,
potser haurem de patir algun tall de
subministrament d’aigua que serà
avisat amb la suficient antelació.
Preguem que enteneu aquestes
petites molèsties, ja que es fan per
tenir millora de la qualitat de l’aigua
de la qual ens beneficiarem tots
plegats.
Per últim, volem informar-vos
que l’Ajuntament ja s’ha adherit
al SINAC (Sistema d’Informació
Nacional d’Aigües al Consum), on es
poden consultar les dades de totes
les analítiques de l’aigua que es van
realitzant a la seva pàgina web.

ADQUISICIÓ
D’EQUIPAMENT
INFORMÀTIC I GESTOR
D’EXPEDIENTS
ELECTRÒNICS
L’any 2017 la Diputació de
Tarragona va treure una línia de
subvencions anomenada PEXI,
“Programa de modernització
d’equipaments informàtics per a
garantir l’Administració electrònica”,
amb la qual volia ajudar les
administracions locals de la província
a afrontar els nous reptes tecnològics
que s’acosten.
Per això, una de les línies principals
d’aquesta subvenció era la renovació
de l’equipament informàtic per tal
que aquest fos compatible i adequat
per suportar els nous gestors
d’expedients electrònics que aviat
es començaran a implantar a totes
les administracions.
Amb la nova normativa
l’Administració està obligada a
tramitar tots els seus expedients de
forma electrònica, per aconseguir
d’aquesta manera un important
estalvi en paper i una major agilitació

dels processos, esperant reduir els
temps de resposta al ciutadà.
Així mateix, les empreses ja
estan obligades a relacionar-se amb
l’Administració de forma telemàtica,
mentre que el ciutadà encara pot
decidir si fer-ho de forma telemàtica
o presencial. Actualment ja són
molts els tràmits que es poden fer
íntegrament de forma electrònica
amb la comoditat de poder-los fer a
qualsevol hora i a qualsevol lloc.
En el nostre cas la Diputació
de Tarragona ens va atorgar una
subvenció per import de 7.754 €
que es van destinar a la renovació
dels ordinadors del personal de
secretaria i el servidor del consistori,
així com l’adquisició del programari
necessari. La implantació del gestor
d’expedients electrònics es farà de
forma consensuada amb la Diputació
de Tarragona i està previst que s’iniciï
abans de l’estiu.
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SITUACIÓ DE LES ÀREES DE
CONTENIDORS A LA POBLACIÓ
Arran d’un estudi sobre la recollida
de residus en les diferents àrees de
contenidors instal·lades a la població
s’ha cregut oportú realitzar un
arranjament en la ubicació d’algunes
de les bateries a fi d’optimitzar el servei:

Situació bateries
de contenidors
Nova àrea

a) Es trauran les bateries situades a:
 Avinguda de Catalunya, cruïlla
amb el camí Vell de Reus (davant la
carretera que va a Riudecanyes).
 Mas Munté.
b) Els contenidors d’aquestes
zones acumulen deixalles que no els
pertoquen i provoquen que el servei
de la recollida no sigui eficaç, i com a
conseqüència aquest s’encareix.
D’altra banda, els contenidors situats
al carrer del Castell de la urbanització
Parc d’Escornalbou es canviaran
d’ubicació i s’instal·laran a l’avinguda de
Reus, a la nova zona habilitada per a tal
fi (vegeu plànol amb la nova situació).
Així mateix, aprofitant aquests canvis,
l’Ajuntament també està valorant el
canvi de les tres bateries de contenidors
aeris que hi ha als municipis de Vilanova
i l’Arbocet (av. Catalunya, c. Montbrió
del Camp i c. de Baix), ja que per l’ús i
les condicions meteorològiques estan
bastant espatllats.

Aquí us passem calendari dels dies
de recollida, marcats en color groc.
Qualsevol variació en aquest
calendari es comunicarà mitjançant
e-bando o pregó.

Així doncs, si teniu un objecte que cal
que us reculli el personal de la brigada
municipal, haureu de comunicar-ho
prèviament a l’Ajuntament. El màxim
d’objectes que es recullen cada dia per
habitatge és de 3 o 4.

Recollida de voluminosos,
mobles, electrodomèstics i
altres
Finalment us recordem que aquest
any 2018 l’Ajuntament segueix amb
el projecte de recollida porta a porta
d’objectes voluminosos, mobles,
electrodomèstics, matalassos... objectes
que, per les seves característiques,
no es poden llençar en cap dels
contenidors instal·lats en les àrees de
recollida d’escombraries.
Aquesta és una manera tant
d’optimitzar el servei com de mantenir
les zones on s’instal·len els contenidors
netes d’objectes que poden embrutar i
donar mala imatge al poble.

* Segon i quart divendres de cada mes (sempre que no sigui festiu), a partir de les 08.00 h.

25 ANYS DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fa vint-i-cinc anys que el nostre
poble disposa de biblioteca municipal.
Al llarg d’aquests anys ha anat canviant
d’ubicació, primer a l’actual edifici de
l’ajuntament, on ara hi ha secretaria,
i actualment a l’edifici de la llar
d’infants, a la primera planta. El que no
ha canviat durant aquests temps ha
estat la bibliotecària, funció que ha fet
durant tot aquest temps la Immaculada
Castells.
En l’edició de la revista del mes
d’agost de 2016, l’entrevista va estar
dedicada a l’Imma, i ella ens hi explicava
la seva història amb la biblioteca
municipal, com va començar a treballarhi, el que s’hi fa i els canvis que ha sofert
avui dia.

Doncs ara, després de 25 anys al
servei de la biblioteca municipal, l’Imma
deixa de ser la bibliotecària, una decisió
que segurament deu haver estat molt
i molt meditada després de tants anys
de dedicació a aquesta feina. Al llarg
d’aquests anys, s’ha dedicat a fer de la

biblioteca un espai amè per a tot tipus
d’usuaris, explicar contes, fer activitats
per als més menuts o dedicar un dia
a avis i nets, és a dir ha convertit la
biblioteca en un “espai de cultura” amb
una gran varietat d’oferta per als usuaris.
És per això que volem agrair a l’Imma
la feina feta durant tot aquest temps,
la companyia i dedicació a tots els
que hem estat alguna vegada usuaris
de la biblioteca, les seves ganes de
transmetre l’amor cap a la lectura
recordant, com diu George R. R. Martin,
que “un lector viu mil vides abans de
morir. Aquell que mai llegeix només en
viu una”.
Gràcies per tot, Imma.
També aprofitem per donar la
benvinguda a la Verònica Ribas, que
serà a partir d’ara l’encarregada de la
biblioteca municipal, que estarà oberta
de dilluns a divendres, de 16.30 a 18.30
h. Et desitgem molta sort i que gaudeixis
molt d’aquesta nova experiència!!!
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“LA BONA
BROSSA”
El ple del Consell Comarcal
del Baix Camp del passat dia 20
de febrer va aprovar el conveni
amb els ajuntaments de Vilanova
d’Escornalbou i l’Aleixar per regular la
seva participació i col·laboració en el
projecte denominat “La Bona Brossa”,
de foment de la recollida selectiva.
L’objectiu de la campanya és el
de donar resposta als objectius de
gestió, recuperació i reciclatge dels
residus municipals descrits en el
PRECAT20, amb la finalitat d’assolir
el 60% de recollida selectiva l’any
2020 en relació amb el volum total
de producció.
Aquesta campanya posa l’accent en
el retorn de recursos als ciutadans si es
gestiona correctament la segregació
en origen dels residus i es milloren els
percentatges de recollida selectiva,
el que suposa una reducció de les
despeses de tractament dels residus
per als ajuntaments, i destinar aquest
estalvi a projectes socials o culturals
desenvolupats a iniciativa del mateix
municipi i les seves entitats.
Els treballs a desenvolupar per a
la correcta implantació i execució
d’aquest projecte s’organitzen
en tres tipologies de tasques ben
diferenciades:
a) Reunions de treball: Qualsevol
reunió de treball, de coordinació i de
seguiment i avaluació del servei, ja
sigui en l’àmbit general o municipal.
b) Sessions de dinamització
als municipis: aquestes sessions
inclouran els treballs de dinamització
amb sectors i entitats concretes de la
població, amb la finalitat de desplegar
les accions de comunicació i acció
d’implantació del projecte.
c) Redacció de documents i
materials: les tasques han d’incloure
l’elaboració de memòries, de
presentacions i d’informes, així
com qualsevol altra documentació i
material necessari.
Fruit de les reunions de treball i
especialment a partir de les inquietuds,
necessitats i propostes obtingudes en
les sessions de dinamització, els veïns
de la nostra població, conjuntament
amb l’Ajuntament, formularan una
proposta de projecte o projectes de
caràcter social i/o cultural, que serà
el destinatari dels recursos obtinguts
amb la millora efectiva de la recollida
selectiva.
D’aquesta manera, en compartir la
responsabilitat de la gestió sostenible
dels residus al mateix municipi, els
veïns veuran recompensat aquest
esforç amb la consecució d’un
objectiu comú, definit prèviament a
partir de les necessitats o inquietuds
del municipi.
La possibilitat de fer realitat aquest
projecte esdevindrà un incentiu
immediat i tangible per als veïns de la
localitat a l’hora de millorar els seus
hàbits en les tasques quotidianes de
separació dels residus municipals, així
com per augmentar la seva reducció
i reciclatge.
D’aquesta manera s’ha d’aconseguir
millorar els resultats globals del
municipi en l’àmbit de la gestió dels
residus, amb el seu impacte positiu i
directe per al medi ambient, per assolir
els objectius fixats en el PRECAT per
a l’any 2020.
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Què i com treballem a la
Llar d’infants Els Marramiaus
A la Llar d’Infants Municipal Els
Marramiaus rebem tots els infants
en un ambient motivador per tal
de potenciar les seves capacitats
de forma integral i afavorir el seu
desenvolupament harmònic.
Seguim l’evolució de cada infant
respectant el seu ritme individual
d’aprenentatge i treballem sota uns
valors socialitzadors, i així s’afavoreix el
procés d’autonomia i de socialització
de l’infant per ajudar-lo a relacionar-se
adequadament amb ell mateix i amb
els altres.
Treballem a partir de centres
d’interès, que són les estacions de l’any,
i l’eina principal per desenvolupar les
diferents activitats és l’experimentació.
TREBALLEM:
 Tradicions i costums:
Treballem les festes populars
catalanes perquè són formes
genuïnes d’expressió de la cultura
del nostre poble. La idea, per tant,
és que els infants adquireixin un
coneixement de les tradicions del
seu entorn sociocultural a través de
la programació d’activitats i costums
populars, i la celebració de festes com
la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes,
Sant Jordi…
 Coneixement de l’entorn:
L’objectiu d’aquestes activitats és
que l’infant vagi coneixent l’entorn
més proper en què viu, descobrint
els diferents espais del poble com ara
places, botigues, supermercats, etc.
 Psicomotricitat: Treballem la
descoberta del propi cos, el moviment i

Activitat d’hivern- El suc de taronja. Les
fruites
la coordinació amb la finalitat d’afavorir
el desenvolupament psicomotriu dels
infants; proposem treballar l’equilibri,
el moviment i l’experimentació amb
el propi cos de forma totalment
autònoma. L’equip educatiu vetllarà
perquè l’infant tingui el material
i l’espai necessari per conèixer i
experimentar les seves capacitats
motrius. Disposem de materials per
treballar els diferents aspectes de la
psicomotricitat dels infants.
 Hàbits, rutines i valors:
El treball dels hàbits, rutines i
valors (menjar, neteja, ordre, vestir-se,
rentar-se les mans, canvi de bolquer,
col·laborar…) permet als infants
aconseguir un ordre i estabilitat en les
seves vides i els ajuda a estructurar
de manera espacial i temporal el seu
dia a dia i aconseguir la seguretat que
necessiten en si mateixos i en el seu
voltant. Treballem els hàbits (neteja,
ordre… ) i les rutines diàries (rentar-se
les mans, la cara…).
 Educació mediambiental:
Iniciem els infants en el respecte al
medi ambient, a tenir cura d’allò viu
que ens envolta i a gaudir-ne fent-ho.

Sessió de psicomotricitat- Dins-fora,
color i formes

finalitat de potenciar la capacitat
musical dels infants, en aquesta
activitat els infants aprenen i canten
cançons, escolten diferents tipus de
música, treballen els ritmes musicals i
manipulen diferents instruments.
 Activitats amb famílies:
Un dels pilars bàsics de l’educació
és la relació entre la família i la Llar o
l’Escola. La seva col·laboració i relació
són necessàries, ja que ambdues
figures s’encarreguen de la tasca
educativa dels infants. És per això que
a Els Marramiaus organitzem activitats
conjuntament amb les famílies com:
 Festa de la Castanyada.
 Festival de Nadal
 Activitat “La meva Família”
 Rua de Carnestoltes
 Sant Jordi
 Festa de fi de curs
També fem jocs d’observació, tacte,
visuals, jocs de contacte afectiu, de
descoberta i exploració, joc lliure, joc
simbòlic, joc heurístic, racons, etc., i
el més important de tot... fem amics.

Sessió de psicomotricitat- Dins-fora,
identificació sexual, color i formes

 Experimentació: potenciem la
creativitat individual de cada infant,
l’aprenentatge vivencial i actiu.
Treballem amb elements naturals
l’observació i l’experimentació
afavorint i potenciant el descobriment
de les diferents textures, formes,
colors, sabors, etc.
 Biblioteca: tenim un racó
de lectura a cada aula. En aquest
espai es miren contes, es llegeixen,
s’interpreten amb titelles i també se
n’inventen de nous!!
 Llenguatge musical: amb la

Amb totes aquestes activitats volem
que l’infant aprengui a tenir autonomia,
a sentir-se segur, a relacionar-se amb
els altres, a superar petites dificultats,
a expressar els seus sentiments,
a descobrir el seu propi cos i a
desenvolupar-se en el seu entorn. Tot
això envoltat d’un ambient respectuós
i sobretot amb molt d’afecte.
Aprofitem per agrair a la Clara Porras
Sarral l’empremta deixada tots aquests
anys com a educadora i directora
a la llar d’infants Els Marramiaus, i li
desitgem molta sort.
L’equip educatiu de la Llar
Glòria Macip Padrell
Educadora
Eva Parisi Ponce
Educadora i directora
Llar d’infants Els Marramiaus

HÀBITS SALUDABLES PER A UNA BONA SALUT
Podem trobar multitud d’informes,
estudis i treballs que manifesten els
beneficis que té el consum de fruites
i verdures sobre la salut dels éssers
humans.

taronges, peres, pastanagues, pomes...
que es donen gratuïtament dins el
Pla de consum de fruita a l’escola que
organitza el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

Segons l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) es recomana consumir un
mínim de cinc racions de fruites i verdures
al dia. I és que aquest hàbit tan saludable
redueix el risc de desenvolupar malalties
tan diverses com l’obesitat, alguns tipus
de càncer, hipercolesterolèmia, diabetis
tipus 2 i altres de caire cardiovascular.

Aquest gener ja les hem provat, i
totes estaven boníssimes! A més, per
potenciar aquest bon hàbit, es proposa a
les famílies que com a mínim un dia a la
setmana, el dijous per ser més exactes,
es posi a l’esmorzar de l’alumnat alguna
peça de fruita o verdura.

És per això que tenim engegat a la
ZER un pla de consum de fruita. El que
pretenem és fomentar-ne el consum, ja
que és indispensable per portar a terme
una alimentació sana i gaudir d’una vida
saludable, a la vegada que es té una
alternativa al consum d’altres aliments
amb menys qualitat nutricional.
Durant uns dies al mes es reparteixen
fruites, d’estació, a tots els grups:

l’escola, pujar escales, jugar pel carrer o
passejar amb les mascotes.
A més, a les sessions d’educació física
i psicomotricitat hem practicat multitud
de jocs que ajuden a desenvolupar en la
canalla una visió positiva vers l’activitat
física.
Cal assenyalar que la infància és
una època importantíssima per a la
instauració dels hàbits alimentaris, i que
tant des de l’escola com al nucli familiar
s’ha d’instar i promoure el consum de
fruites i verdures perquè es mantinguin
a l’època adulta.
Per un altre costat, per tenir una bona
salut, a banda del consum de fruites i
verdures cal realitzar un mínim d’activitat
física.
Gran part dels nens i nenes de la ZER
fan exercici gairebé sense adonar-se’n a
través del joc i les activitats quotidianes
d’un estil de vida actiu: anar caminant a

￼ Però amb això no sol ser suficient.
Es recomana realitzar una hora diària
d’activitat física moderada/intensa:
jocs actius, caminar a bon pas, anar
amb bicicleta, córrer, saltar a la corda o
practicar esports.
I és que l’activitat física ajuda a millorar
la salut actual i la futura, i serà més fàcil
mantenir uns bons hàbits si s’inicien des
de la infància, a l’escola i a casa.
Recordem: “Mens sana in corpore
sano.”
El Claustre de
l’escola Font de l’Arc

Tot Vilanova

MARÇ DE 2018

Entitats
EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
Calendari de la competició de l’any
2018
 18 març: Rasquera
 8 abril: Reus
 15 abril: Xerta
 22 abril: Vilanova d’Escornalbou
(Firaesport)
 29 abril: Corbera d’Ebre
 13 maig: Bot
 20 maig: Vandellòs
 3 juny: Horta de Sant Joan
 10 juny: Pinell de Brai

GRUP DE TEATRE
RIALLES
Des d’aquesta finestra, que és
la revista “Tot Vilanova” volem fervos arribar l’agraïment del Grup de
Teatre “Rialles” pel vostre ànim, pel
vostre suport, pel vostre coratge i
pel vostre acompanyament. Mil
Gràcies!
Molts de vosaltres sabeu quant
de temps feia que preparàvem
l’obra “Vuit Dones”, res de tot
això hagués estat possible sense
la direcció del Jordi. En Jordi
Mateu, el nostre director, amb un
llarg currículum en el món del
teatre i que va acceptar pujar a la
nostra nau i fer de capità. Per tots
nosaltres ha estat un honor estar
sota la seva direcció. Hem après
moltíssim. Ell ha sabut treure el
millor de nosaltres per interpretar
cadascun dels personatges.
Estem convençudes que hem fet
un pas endavant i si en Jordi vol,
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VILABOUGATS
ASSOCIACIÓ DE VILANOVA D’ESCORNALBOU

CONTROL I GESTIÓ DE COLÒNIES DE GATS DEL CARRER
 17 juny: Alforja
 1 juliol: Montbrió del Camp
 8 juliol: Pratdip
 15 juliol: Masboquera
 22 juliol: Miami
 29 juliol: Castellvell
 5 agost: Alcover
 26 agost: Colldejou
 2 setembre: Fatarella
 30 setembre: Mont-roig del
Camp
 6 octubre: Hospitalet de l’Infant

AMPA
Com sempre, la Junta de
l’AMPA continuem treballant per
organitzar activitats i festes per la
nostra canalla.
Durant aquest curs hem
celebrat la Castanyada amb la
tradicional venda de castanyes i
panellets (que bé s’ho passen els
nostres nen/es perseguint la gent
pel carrer perquè els en comprin!).
També hem organitzat la rifa de
Nadal, en la qual es van sortejar tres
cistelles de productes dels diferents
establiments de la població i hem
fet la venda del calendaris amb les
fotos de tots els alumnes i mestres
de l’escola. Uiii, el Nadal... aquí sí
que hem tingut feina, ens hem
posat mans a l’obra i hem decorat
la Sala i cotxes i hem fet fanalets
per rebre els nostres Reis Mags
d’Orient; com hem xalat amb la
cara d’il·lusió dels nen/es!
Finalment, acabem de passar
el Carnestoltes, un dels dies
més divertits de l’any, la festa de
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la disbauxa. Esperem que tant
adults com nens/es hàgiu gaudit
d’aquestes festes.
Amb l’organització d’aquestes
activitats, i les que vindran
durant l’any, tenim com a missió
aconseguir dos objectius: fer
gaudir adults i nens/es de les
festes i aconseguir diners per poder
col·laborar per reduir les quotes de
les activitats extraescolars, de les
colònies, comprar joguines per
l’escola...
Per últim, no volem deixar
escapar aquesta oportunitat per
dir-vos que l’AMPA som TOTS! Per
això us animem a participar en les
nostres activitats, ja veieu que els
diners estan ben invertits... hehe.
De la mateixa manera que si teniu
alguna idea o suggeriment, us
animeu a explicar-nos-la, i entre
tots veurem si la podem dur a
terme.
La Junta de l’AMPA

continuarem avançant.
Aquest camí també l’hem pogut
seguir amb l’ajut i suport de tot un
fantàstic grup de persones com és
el “Grup de teatre Rialles”, cadascú
en la seva comesa, des de la feina
que es veu el dia de la representació:
perruqueria, maquillatge, vestuari,
decoració,..., fins a la que no és
tan visible: taquilla, traspunts,...,
o fins i tot, els que heu estat allí,
simplement, donant ànims quan les
forces minvàvem. Pensem que ha
estat un gran treball, molt d’esforç
i hores de dedicació, hores de son,
de descans, d’amistats nascudes i
d’amistats retrobades, de rialles, de
nervis, de renúncies, de compromís,
però tot això s’ho val.
Portem tres representacions de
“Vuit Dones” i en el cor de tot el
grup de teatre hi ha la il·lusió de
poder-ne fer moltes més.
MIL GRÀCIES A TOTES I A TOTS!
MIL GRÀCIES JORDI MATEU!
MIL GRÀCIES AL GRUP DE
TEATRE RIALLES!

Vilabougats és una associació creada
per persones voluntàries que lluiten pel
control de colònies de gats al carrer i pel
benestar dels gats abandonats al poble
de Vilanova d’Escornalbou.
La nostra associació neix d’un
projecte impulsat per un grup de
veïns afectats pel descontrol d’una
d’aquestes colònies, que veiem dia a
dia la problemàtica i ens sentim molt
sensibilitzats pel mal estat d’aquests
animals i la proliferació de la colònia.
Objectiu
L’Associació, juntament amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou, vol portar a
terme una política municipal que es basi
en la convivència entre els animals dels
carrer i els veïns del municipi.
L’objectiu principal és el control i
esterilització d’aquests grups de gats.
No controlar aquestes colònies fa que el
seu nombre de membres vagi creixent.
En una colònia amb tres femelles i dos
mascles, als dos anys aquest grup pot
augmentar de 5 a 15 membres.
Els gats no esterilitzats miolen,
marquen el terreny, es barallen i es
desplacen molt, coses que poden
fer que la convivència amb els veïns
esdevingui un problema.

Com ho fem
El mètode que utilitzem a l’associació
per al control de les colònies és el
mètode CER (captura-esterilitzacióretorn).
 El gat es captura per membres de
l’associació segons els assessoraments
de persones qualificades i amb
experiència.
 Es porta al veterinari, on
l’esterilitzen.
 Se li aplica un antibiòtic de llarga
durada. Com que l’operació que se li
realitza és amb uns punts de sutura que
cauen sols, no s’ha de tornar a agafar el
gat per treure’n els punts.
 Se’ls fa una marca a l’orella per
identificar que ja han estat esterilitzats.
 Per acabar, se’ls retorna a la seva
zona.
L’Associació vol respondre a
aquesta situació i a la necessitat social.
Si tu també et sents compromès
i sensibilitzat amb l’assumpte, ens
agradaria que formessis part del nostre
grup, fent-te’n soci, col·laborant amb el
control d’alguna de les colònies, amb
l’alimentació, aportant idees e iniciatives
noves.... Pots contactar amb nosaltres a:
vilabougats@gmail.com.
Hi ha molta feina a fer.

ASSOCIACIÓ DE DONES DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU I L’ARBOCET
Durant l’any l’associació és present
en diferents actes i reunions com són
l’assistència al Consell Nacional de Dones
de Catalunya, Dia Internacional de la
Dona, Jornada d’Immigració, Trobada
Comarcal de Dones del Baix Camp,
Assemblees de la Federació de Dones
del Baix Camp...

El passat desembre, com cada any,
vam organitzar la recaptació per La
Marató de TV3, enguany dedicada a
les malalties infeccioses. Es va fer una
xocolatada i un concert a càrrec de la
soprano Miracle Seguí i el baríton Miguel
Font.
Uns dies abans es va fer una xerrada
per part de l’organització, que a part
d’explicar-nos quines són les malalties
infeccioses i les seves conseqüències,
també van destacar la importància de
continuar recaptant diners per seguir
amb la investigació de diferents malalties.
Volem agrair la col·laboració de
l’Ajuntament, per la contractació del
concert, i a botiguers i veïns, ja que amb
la seva aportació econòmica vam poder
recaptar 705 euros.

El dia 5 de febrer és Santa Àgata,
patrona de les dones. Nosaltres ho vam
celebrar el dia 16, com sempre amb un
sopar de germanor.
Aprofitant tan nombrosa assistència,
51 sòcies, vàrem fer l’assemblea general
i el canvi parcial de la junta.
Aquest any han sortit les senyores
Roser Sabaté, Isabel Bachiller i Felicitat
Martínez, a qui agraïm la feina feta durant
uns quants anys. I donem la benvinguda
a l’Imma Castells, l’Àngels Padrell i la Pili
Vivanco, que juntament amb la resta de
la junta, M. Pilar Roig, Montse Bufí, Anna
Campanales i Paula Sánchez, de ben
segur portaran endavant, i molt bé, la
nostra associació.

Per finalitzar volem tornar a fer una
crida a totes les dones, a formar part de
la nostra associació. Enguany hem donat
la benvinguda a dues noves sòcies, però
en necessitem més per mantenir-la viva.
Es va fundar l’any 1996 i esperem que
continuï per molts anys. Ens en queden
només tres per celebrar la gran festa dels
25 anys!!!
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Junta de la Secció
Recreativa

Coral Cantàvila

Un cop passades les festes de
Nadal, la coral Cantàvila ens vam
posar de nou “a la feina”. Ja estem
preparant repertori nou i també
repassant els nostres “hits” de
sempre. Durant l’anterior festa
major d’estiu vam fer concert al
casal, en beneficència de la Lliga
contra el Càncer, on també hi van
col·laborar dues joves talents amb
el seu instrument, la Carme García
i la Martina Ciurana.
Durant les festes de Nadal, vam
assistir de nou, a la Fira del Caganer

Entitats

de l’Argentera, un cop més, molt
ben acollits, per tota la gent del
poble i també pel seu alcalde.
I l’endemà mateix vam oferir
el concert de Nadal a la nostra
Parròquia.
I per últim, aquesta festa Major
d’hivern, vam interpretar la missa
de Perosi durant la cerimònia, com
ja és tradició en cada Festa Major.
Només animar-vos, com sempre,
a cantar amb nosaltres, i a gaudir
d’aquest plaer que la vida ens ha
regalat: la música.

Possiblement serà l’últim escrit
que realitzarà la Junta de la Secció
Recreativa de Vilanova d’Escornalbou
en aquesta revista. Hem començat
la liquidació de la nostra l’Associació.
Durant l’últim any hem estat
treballant per establir un pla per
intentar buscar nous membres a
l’Associació i així poder garantir la
seva continuïtat futura. El primer
pas va ser potenciar les activitats i
recuperar fonts de finançament, com
ara les subvencions. Com a president
puc dir que la feina feta pels membres
de l’Associació ha sigut immillorable.
Vam augmentar les activitats, moltes
d’elles gratuïtes i vam aconseguir
finançament extern, deixant
l’Associació preparada per un relleu
progressiu dels membres de la Junta.
Però la realitat ha estat una altra i la
finalitat, no s’ha aconseguit. Malgrat
d’assolir tots els objectius plantejats,
no hem aconseguit que entrin nous
membres. Vam fer una reunió per
explicar la situació, on només van venir
familiars dels membres de la Junta,
amics i membres de l’Ajuntament. En
aquest punt, aprofito per agrair a tots
el seu suport.
Però no sento que hàgim fracassat.
Cada cop és més difícil trobar persones

que vulguin dedicar part del seu temps
lliure a la societat. Això ho entenen
totes les persones que formen part
d’AMPES, d’altres associacions,
Ajuntaments, etc. Tothom valora la
tasca del voluntariat, però molt poca
gent vol dedicar una petita part del
seu temps lliure. Motius, tots: Ja he
estat, no tinc temps, més endavant,
faig altres coses...
Suposo que és l’evolució de una
societat més desenvolupada, amb
més objectius a assolir i amb més
preocupacions. Una societat menys
social i més individual. Una societat
més capitalista on, potser es té més
diners que temps lliure. La societat del
“ja ho farà algú. Jo ja pago”. Suposo
que els pobles estan canviant a petites
ciutats, on tothom va de pressa amb
les seves coses i, mica en mica, es va
perdent el seu tret diferencial, l’esperit
de “fer poble”.
Ja per acabar, voldria agrair a totes
les persones que han format part de
la Junta des de la seva creació i, en
especial, a les persones que han estat
als últims anys treballant per evitar el
seu tancament. Agrair també a totes
les persones que ens han ajudat i ens
han donat suport. I per últim, desitjar
molta sort a totes les Associacions que
es troben amb la situació que hem
viscut nosaltres. La vostra tasca té un
valor molt important pel nostre poble.
Algun dia ens donarem compte del
que estem perdem vivint de manera
tant individual.

COLLA GEGANTERA I GRALLERS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
XXV ANIVERSARI DE LA COLLA
GEGANTERA I DE GRALLERS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Els nostres gegants fan 25 anys!!!
Com ja hem explicat en alguna altra
revista, durant aquests vint-i-cinc
anys n’hem passat de tots colors,
eufòria gegantera els primers anys,
davallada els següents anys, i ara,
sembla que la canalla torna a estirar
d’aquest remolc. Tot i que encara
ens trobem que fa falta gent per
portar els gegants i això suposa que
en alguna de les sortides que fem
només puguem treure un dels dos
gegants.
L’any passat vam pensar a adquirir
un altre element festiu, ja que molts
dels nens i nenes que venen a
les trobades no poden gaudir de
l’experiència de portar un gegant
i que sigui portable per als més
menuts. Tenim dos capgrossos, en
Peret i na Mandinga, però ens trobem
que no són suficients per a tota la
jovenalla que vol participar en els
recorreguts, per això hem decidit
intentar fer entre tots, un petit cap
de bou, amb un cos de roba així els
petits podran fer-lo ballar fàcilment.
Però per fer-lo, es necessiten diners,
dels que actualment no disposem.
De l’última reunió de la colla han
sorgit diverses idees per recollir fons
tant per la 25a trobada com per fer el
bou: rifar una mona per pasqua, fer
la “cagada del ruc”, col·laborar amb
alguna de les barres de la festa major
d’estiu,... Moltes són les ganes de tirar
endavant, moltes idees que ens
ronden pel cap, però també molta
la feina que amb l’esforç de tots ens

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
I L‘ARBOCET
Ens avorrim quan ens jubilem? Què
és el pitjor de fer-se gran? T’agradaria
fer alguna cosa que no has pogut fer
abans de jubilar-te?
Totes aquestes preguntes i moltes
més són les que ens hem fet més d’una
vegada als debats que fem al casal
de jubilats. I les respostes a aquestes
preguntes són ben diverses.
hem proposat de fer.
Aquest any, a més, volem fer
samarretes noves, l’ocasió s’ho
mereix: 25 anys! Per fer el disseny,
s’organitzarà un concurs , obert a tot
el poble, que tindrà com a temàtica
els gegants i els capgrossos. Ben
aviat penjarem les bases als diversos
establiments del poble, així que esteu
alerta: es podrà presentar un dibuix
per persona, en mida A-4, haurà de
ser una silueta sense pintar. El termini
de presentació de les propostes serà
el dia 23 d’abril. Ens agradaria rebre el
màxim de dibuixos possible.
Aprofitem per informar-vos
que, la trobada d’aquest any per
commemorar els 25 anys dels
gegants, serà el dia 16 de setembre
al matí i oferirem un esmorzar a les
colles que ens acompanyin.
Agraïm a tothom el suport que ens
han donat durant tots aquests anys
i esperem poder fer, amb l’ajuda de
tots vosaltres, una gran celebració!!!

La majoria d’usuaris comenten
que per ells, venir al casal de jubilats,
serveix per poder seguir una rutina,
que ja havien perdut un cop jubilats,
al deixar d’anar a treballar. D’altres els
hi serveix de desconnexió i a d’altres
una manera d‘estar actius i fer petar la
xerrada amb altres companys mentre
anem fent activitats.
El que queda ben clar és que el casal
de jubilats i les seves activitats són un
petit refugi on poder sentir-se vius,
tenir il·lusions i nous projectes.
Des del casal, animem a totes les
persones que vulguin venir a formar
part del nostre grup a què ho facin,

passaran unes horetes agradables
llegint, practicant informàtica, fent
gimnàstica, ballant country, fent
manualitats o simplement compartint
vivències i experiències amb altra gent.
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Passatemps
Sudoku

les
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Sudoku

Sudoku

15

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

Les 15 diferències
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MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY
■

Servei de menjador propi ■ Musicoteràpia ■ Anglès...

HORARI
D’OBERTURA:
◗ Tots els caps de setmana
de 10.00 a 13.00 h

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

