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Millores a
la biblioteca
Ja s'han fet les millores a la
biblioteca municipal. A més,
en breu, estarà inclosa a la
Xarxa de Biblioteques de
Catalunya.

març DE pàg.
20207

pàg. 6

Inversions
ens equipaments
municipals

Presentació
del pressupost
municipal

Noves
actuacions a la
carretera T-321

Amb la subvenció atorgada per la
Diputació de Tarragona s'ha adquirit
nou material informàtic per a la llar
de jubilats i per a la biblioteca.

Adquisició de material
informàtic per a la llar de
jubilats i per a la biblioteca.

La Diputació ha fet millores
a l'accés de la carretera de
Vilanova.

Vilanova
Tot
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LA BONA BROSSA:
NOUS OBJECTIUS

pàg. 2
PLENS I JUNTES
DE GOVERN.
Horaris

pàg.

3, 4, 5, 6, i 7
notícies

pàg. 8
escola i llar

pàg. 9 i 10
entitats

pàg. 11
passatemps

Imatge d'un exemple de parc de salut, com el que podem tenir a la nostra població si
aconseguim el nou objectiu.

➌ Agafar el desfibril·lador, col·locar
els pegats i seguir les instruccions del
dispositiu.
➍ Esperar als serveis d’urgències.
El proper mes de març s’iniciaran cursos
d’utilització de desfibril·ladors externs

automàtics per a personal no mèdic, per
conèixer bé l’ús d’aquests aparells en cas
d’urgència.
El DEA a Vilanova el podeu trobar als porxos
de l’ajuntament i, a l’Arbocet, al centre
cultural.
A partir d’aquest any 2020, el nou objectiu
serà arribar al 65% i el projecte a dur a
terme serà el que en les diverses reunions
del grup motor de La Bona Brossa va quedar
en segona posició: fer un parc saludable,
amb aparells de gimnàstica en diferents
rutes saludables repartides pel nostre
terme municipal.
Animem a tothom a ser curosos amb el
reciclatge, a continuar treballant per ferho al millor possible, i agraïm l’esforç de
tota la població, gràcies a la qual avui ja
som un poble cardioprotegit.

Us recomanem

Quan es va iniciar el projecte de la “Bona
brossa” i després de diverses reunions del
grup motor, es va posar com a objectiu
destinar els diners d’aquest projecte a
l’adquisició d’un desfibril·lador extern
automàtic (DEA), i el nostre objectiu
estava fixat en un 60%. Després d’un any,
el percentatge de reciclatge és del 56% i,
tot i no tenir l’objectiu assolit s’ha decidit
comprar el desfibril·lador, ja que les dades,
a hores d’ara, ja seran al 60%.
El dia 20 de desembre, es va fer la
presentació dels resultats de la campanya
de “La Bona Brossa” i, en aquest mateix
acte, es va fer una petita demostració de
com fer servir el desfibril·lador extern.
Hem de tenir en compte que un DEA és
un dispositiu utilitzat per a tractar des d’una
parada cardíaca fins a una arrítmia greu.
Aquest aparell portàtil pot ser traslladat fins
al lloc on es troba la víctima per facilitar la
seva atenció.
El funcionament del DEA és senzill. Quan
el cor del pacient deixa de bategar, el
desfibril·lador administra una descàrrega
elèctrica a través de la paret toràcica, que
és capaç de restablir el ritme cardíac normal
de la víctima. El desfibril·lador compta
amb uns sensors que analitzen el ritme
cardíac del pacient i, segons el resultat, el
mateix dispositiu recomana i determina si
la desfibril·lació ha de ser aplicada o no i la
intensitat de la descàrrega.
La cadena de supervivència resumeix els
passos que s’han de seguir quan s’auxilia
una persona que presenta una parada
cardiorespiratòria:
➊ Identificació de la parada
cardiorespiratòria, trucar al 112 i localitzar
el desfibril·lador més proper.
➋ Iniciar la reanimació cardiopulmonar
(RCP) (30 compressions 2 ventilacions).

Dia mundial
de l'arbre,
actes
organitzats
per l'escola
Font de
l'Arc
21 de març:

Setmana
Santa
actes
organitzats per
"La Cooperativa"

Celebració
del dia de
Sant Jordi
23 d'abril

Tot Vilanova
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Ajuntament

RESUM dels acords
JUNTA DE
GOVERN
20/08/2019
➟ Aprovació de factures
➟ Donar compte de diverses
comunicacions d’obres

25/09/2019

pública per col·locació de taules i
cadires
➟Aprovació de la justificació de
l'ajut a l’Associació de Dones
➟Resolució tràmit d'audiència
➟Concessió de llicència

14/11/2019
➟Aprovació de l'inici d'expedient
de "Creació i cobriment de pista
polivalent i edifici de serveis annex
(fase 1 i fase 2)"

a edificis
➟Aprovació de la liquidació dels
ajuts individuals del menjador
escolar
➟ Aprovació de factures
➟Aprovació inicial projecte
Arranjament d'una tram del camí
vell de Colldejou
➟Aprovació de la sol·licitud d'un
ajut per l'arranjament de camins de
titularitat municipal anualitat 2019
al Consell Comarcal del Baix Camp

➟ A p ro v a c i ó c o n v e n i d e
col·laboració per la gestió del
menjador escolar pel curs
2019/2020 amb el Consell
Comarcal del Baix Camp
➟Donar compte de diverses
llicències d’obres majors
➟Aprovació de la col·laboració
amb la fira Santa Teca
➟Concessió de subvenció a la Lliga
Contra el Càncer
➟Concessió de subvenció al
consell esportiu del Baix Camp
➟Autorització de pas a la prova
esportiva de l’escudaria Costa
Daurada
➟Aprovació de factures
➟Acceptació justificació de la
subvenció del veïns de l’Arbocet
➟Autorització ús de la sala
polivalent

➟Aprovació de l'adhesió al
contracte de subministrament
d'energia elèctrica de la Central de
Compres de l'ACM

➟Aprovació de l'inici de l'expedient
de contractació del servei
d'explotació del bar del Centre
Cultural

➟ Retorn aval garantia de l'obra
"Pavimentació i renovació de
serveis de l'Av. Reus"

03/10/2019

➟ Ajut al Club de Futbol Baronia
Escornalbou

23/01/2020

➟Aprovació de l’addenda del
conveni de serveis socials
➟Aprovació dels estatuts i bases
d'actuació de la UA-2.1
➟Aprovació de l'addenda del
conveni en matèria de serveis
socials
➟Concessió llicència d'obres per
estesa de línia aèria al Pol. 1 Parc. 2
➟Proposta aprovació de factures

22/10/2019
➟Concessió ús sala per presentació
de curs
➟ Aprovació de factures
➟Concessió ús Sala Cinema per
celebració sopar de Castanyada
➟Concessió ocupació de la via

➟Aprovació de la sol·licitud del
PUOSC 2020-2024
➟Aprovació de factures
➟Concessió subvenció a
l'associació de joves Els 2 Tombs

➟Concessió de llicència de
segregació i posterior agregació
de parcel·les

21/11/2019

➟Aprovació inicial de la Junta de
Compensació PPU-5
➟Concessió llicència obres majors
➟Atorgament pròrroga llicència
obres
➟Aprovació de l'expedient de
contractació del servei d'explotació
del bar del Centre Cultural

23/12/2019
➟Atorgament llicència d'obres per
la millora dels camins de la Baronia
d'Escornalbou
➟Retorn aval contracte de gestió
del servei de bar del Centre Cultural
➟Adjudicació de l'obra "Creació
i cobriment de pista polivalent i
edifici de serveis annexos. Fases
1 i 2"
➟Renovació pòlissa de tresoreria
➟ Proposta aprovació de factures
junta 23 de desembre de 2019

➟ Aprovació de l'inici de l'expedient
d'adequació del magatzem de la
Plaça Font, 4 i creació de local de
Joves

22/07/2019
➟ Aprovació del règim de sessions
del ple de la corporació
➟ Creació de la Comissió Especial
de Comptes
➟ Nomenament de representants
de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar
representat l’Ajuntament
➟ Creació de la Junta de Govern
Local i d’aprovació del seu règim
de sessions
➟ Nomenament dels tinents
d’alcalde de l’Ajuntament i dels
membres de la Junta de Govern
Local
➟ Delegació de competències
en la Junta de Govern Local i en
regidors
➟ Delegació de competències del
Ple en la Junta de Govern Local.
➟ Règim de dedicació dels càrrec
electes

03/10/2019
➟ Acceptació de la resolució del
Jurat d'Expropiació de Tarragona
➟ Aprovació del Pla Econòmic
Financer 2018
➟ Aprovació acta 22 de juliol de
2019
➟ Aprovació de la política de
privadesa de l'Ajuntament

➟ Concessió de llicència per
finalització de la construcció de
vivenda

➟Adjudicació contracte menor
Climatització Centre Cultural

➟ Contractació diversos
espectacles Festa Major Estiu 2020

➟Adjudicació
contracte
Reconstrucció mur contenció

➟ Aprovació de la convocatòria de
subvencions per a la rehabilitació
de façanes del nucli antic

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

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
➟Obert tots els caps de
setmana de 10:00 a 13:00 h.
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟ dilluns i divendres
de 11:45 a 13 h
➟ dimecres i dijous
de 8:20 a 10:00 h.

Dipòsit legal: T115-2015

22/10/2019
➟ Proposta de Resolució- Expedient
de modificació de crèdits per
transferència de crèdit
➟ Aprovació del projecte
d'urbanització "Ciutat de l'Esport"
➟ Aprovació de la correcció
d'esmenes del text del PPU-5
➟ Aprovació del model de control
intern simplificat, en règim de
fiscalització i intervenció limitada
prèvia
➟ Sorteig dels membres de la mesa
electoral
➟ Designació de les festes locals per
a l'any 2020

21/11/2019
➟ Proposta aprovació Pressupost
2020
➟ Aprovació definitiva del Compte
General 2018
➟ Proposta de nomenament de
Jutge de Pau titular
➟ Proposta aprovació inicial
Exp. Mod. PRES 09/2019 -Crèdit
Extraordinari
➟ Aprovació inicial modificació
PRES 08/2019 Crèdit extraordinari
i suplement crèdit
➟ Proposta aprovació Compte Gral.
2018

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

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
977 837 394

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

➟ Dilluns i dimecres

➟ Moció de resposta a la sentència
del Tribunal Suprem i per demanar
l'amnistia per a les persones preses
polítiques catalanes i en defensa del
dret d'autodeterminació

➟ Aprovació de factures

telèfons d’interès

HORARI AJUNTAMENT

16/10/2019

➟ Aprovació del conveni de
col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Camp per a
l'execució del Programa de Treball
i Formació

➟Autorització de pas de la cursa
4 termes

➟Adhesió a l'acord marc de l'ACM
del servei d'assegurances de danys

SESSIONS
DELS PLENS

➟De dilluns a divendres feiners:
Vilanova Escornalbou - Reus: 06:55
Reus - Vilanova Escornalbou: 13:40/14:30/18:30
➟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

MILLORES A LA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
La biblioteca
municipal és un
equipament cada
vegada més utilitzat
per molts usuaris de
la nostra població.
Per això l’Ajuntament,
amb la col·laboració
dels serveis territorials
de Tarragona del
Departament
de Cultura, hem
iniciat el projecte
d’integració de la
nostra biblioteca a la
Xarxa de Biblioteques
de Catalunya.

L’última sala té un accés separat,
però com que les sales tenen les
parets de vidre també es té visibilitat
des de la taula del responsable de
biblioteca. Aquesta sala té un ús més
per a estudi de col·lectius, fer treballs
en grup...
La sala actual ha quedat tota
diàfana per la consulta de llibres,
estudi personal i accés als ordinadors,
així com un espai de lectura de revistes
i diaris.
Fora de l’espai de la biblioteca
pròpiament dit es col·locarà un
rebedor al costat de l’ascensor per
donar la benvinguda als visitants i per
poder llegir tranquil·lament.
Tot això ho hem pogut fer gràcies
a la subvenció del Departament de
Cultura per import de 8.237,79 €.
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El passat mes de novembre es va
iniciar l'expedient de contractació
de Creació i cobriment de pista
polivalent i edifici de serveis annex
(fase 1 i fase 2), que es va publicar al
perfil del contractant de l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou.

govern amb data 23 de desembre
va adjudicar les obres a aquesta
empresa.
El contracte s’ha adjudicat per un
import de 338.316,00 €, IVA inclòs,
amb el desglossament següent:
279.600 €, pressupost net, i 58.716
€ en concepte d’IVA al 21%.
Aquestes dues fases adjudicades
corresponen a la construcció de la
nau principal i a la construcció dels
serveis annexos.

Nova gestió de La
Cooperativa
Des dels inicis de la Cooperativa
l’Ajuntament ha portat la gestió
d’aquest equipament de forma directa
per personal propi de l’Ajuntament.
Recentment, però, l’Ajuntament
va decidir canviar la forma de gestió
i que aquesta es dugués a terme de
forma indirecta; és a dir, mitjançant
una adjudicació a una empresa
externa. La decisió es va prendre
per tal de millorar el servei que es
donava d’aquest equipament, per
tal d’impulsar les activitats que
s’hi realitzen i la seva promoció
exterior.
És per això que per Decret d’Alcaldia
de 31 d’octubre es va adjudicar
el contracte de la gestió d’aquest
equipament a l’empresa El Brogit,

Amb el projecte
realitzat s’ha ampliat
la biblioteca amb
l’annexió de dues
sales contigües a
aquest espai, de
manera que s’han
ampliat els serveis
oferts i s’han separat
adequadament.

Aquesta sala és ara l’espai dels més
menuts, on s’ha ubicat una catifa,
sofàs de lectura, taula i cadires petites
i tot el fons bibliogràfic per a la seva
edat.

pàgina

ADJUDICACIÓ OBRES
DEL PAVELLÓ

El dia 9 de desembre la mesa
de contractació va admetre a
la constructora Construcciones
Asensio, SL com a empresa
licitadora i, un cop revisada tota
la documentació, la junta de

En primer lloc,
calia fer una sèrie de
millores físiques a la
infraestructura de
la qual disposàvem.
Anteriorment, la
biblioteca constava
d’una sala polivalent
on es troben tots els
espais aglutinats.

S’ha obert una
porta a la sala més
gran que ha donat accés a la sala
annexa, unida ara amb una porta de
vidre per poder tenir visió des de la
taula de la persona responsable de la
biblioteca.

Tot Vilanova
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Una vegada acabada aquesta fase, ja
hem iniciat la sol·licitud d’implantació
del programari necessari per poder
adherir-nos a la Xarxa de Biblioteques
de Catalunya. Un cop finalitzat aquest
procediment, ja podrem realitzar els
préstecs informàticament i tenir accés
al catàleg bibliogràfic de tota la xarxa.
El Departament també ens va
ajudar a fer la tria del fons bibliogràfic
que havíem de conservar. Com heu
pogut veure tots, la biblioteca se’ns
ha quedat una mica buida, ja que els
llibres d’edicions anteriors a l’any 2005
han estat retirats. L’Ajuntament ja està
treballant a ampliar el nostre catàleg.
Tanmateix, ara us demanem la
vostra ajuda. Si teniu llibres (posteriors
a l’any 2005) que ja us heu llegit i us
fan nosa a casa, PORTEU-LOS a la
biblioteca. De ben segur que algú altre
estarà encantat de llegir-los. El mateix
amb les revistes que us compreu. Què
en feu un cop llegides... les tireu? NO!!!
Porteu-nos-les, segur que a algú altre li
interessa. I si sou dels que es compren
guies i llibres de viatges per planificar
les vacances, TAMBÉ!!! Així podrem
iniciar una secció de viatges.

una empresa local de senderisme i
agència de viatges d’ecoturisme que
organitzen diferents tipus d’activitats.
Un contracte que, de moment, s’ha
realitzat amb una durada d’un any.
Aquesta gestió ja ha començat a
donar els seus fruits i, per exemple,
van organitzar l’activitat de gimcana
per al dia de la celebració de la Festa
de l’Oli i diversos actes per a la nostra
Festa Major d’hivern: un matí de jocs
de taules per a la canalla i un matí
de sessions de scape box que van fer
gaudir d’allò més els participants.
Esperem que aquesta col·laboració
continuï donants els seus fruits, i
puguem gaudir de més activitats en
aquest equipament tan emblemàtic
de la nostra població.

La funeraria de sempre a Vilanova

629 424 989
696 807 444
Donem servei a:
Montbrió, Botarell,
Vilanova d’Escornalbou,
l’Arbocet, Vinyols, Riudecanyes,
Duesaigües i l’Argentera.

MONTBRIÓ
“Donem servei de recollida a hospitals i residències”

pàgina
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FESTES DE NADAL I
FESTA MAJOR D’HIVERN
Els mesos de desembre i gener
són dos dels mesos de l’any amb
més activitat festiva a la majoria de
poblacions: Nadal, Reis... i a Vilanova
d’Escornalbou, també la Festa Major!!!

La coral Cantàvila, com ja és tradició,
per les festes de Nadal ofereix un
concert a l’església, amb un gran
nombre de cançons en el seu repertori.
No només a Vilanova gaudim de la
coral durant el mes de desembre; a
l’Argentera, per la Fira del Caganer que
se celebra a principis de desembre,
la nostra coral és l’encarregada del
concert.

En aquest sentit, l’Ajuntament
de Vilanova va sol·licitar la inclusió
de la revisió del Pla Director de
l’Aigua, que datava de l’any 2009,
ja que un cop analitzades les
obres que durant els darrers anys
s’havien anat realitzant a la xarxa
d’abastament, es va comprovar
que de les mesures previstes el
2009 fins a la data, aquestes ja
havien quedat executades i amb
un grau de compliment molt
elevat.

La Marató de TV3 és una de
les activitats d’aquest mes a tot
Catalunya i per això l’Associació de
Dones va organitzar un bingo solidari
per a recaptar fons per La Marató
d’aquest any, dedicada a les malalties
minoritàries.

Entre les mesures ja realitzades
hi trobem:

Diverses entitats del nostre poble
també tenen cabuda en els actes de
les festes nadalenques, com l’AMPA de
l’escola Font de l’Arc, que va organitzar
una tarda de manualitats, o l’Associació
de Jubilats, que va fer el berenar de
Nadal amb tots els seus associats.
També el grup de joves va organitzar
una taverna on poder berenar o
passar l’estona. I l’escola, que va fer
el seu concert de Nadal just abans de
començar les vacances.

ACTUACIONS A
L’ABASTAMENT EN ALTA
 Instal·lació d’un equip de
cloració en continu al dipòsit El
Vilar i tancament perimetral
 Instal·lació de comptadors
en alta
 Modernització de l’estació de
bombament existent
 Instal·lació d’un sistema de
telecontrol per a la xarxa en alta

Els nens i nenes són els que gaudeixen
més de les festes nadalenques, amb
l’arribada dels patges de Ses Majestats
els Reis d’Orient per recollir les seves
cartes i, sobretot, amb l’arribada dels
Reis Mags a l’Arbocet i a Vilanova.
Al cap de dues setmanes de
començar el nou any ja ens preparem
per gaudir de la Festa Major d’hivern en
honor al nostre patró, sant Sebastià. El
dissabte 18 de gener es va fer la missa
i processó i, en acabar, el vermut amb
l’Orquestra Orgue de Gats, encarregada
també d’amenitzar el ball de gala del
vespre. Aquest any el Grup de Joves “Els
Dos Tombs” va organitzar una Festa
Jove d’hivern a la sala del cinema, amb
dos DJ que van omplir de música la nit.
I diumenge, el grup Roseret va oferir
un concert amb un recull de cançons
tradicionals i populars.

a s s e s s o r i a

RENOVACIÓ PLA
DIRECTOR DE
L’AIGUA
El 22 d’agost de 2017
es va publicar la Resolució
TES/2063/2017, per la qual
es fa públic l'Acord del Consell
d'Administració de l'Agència
Catalana de l'Aigua en què
s'aprovaven les bases d'una
línia de subvencions adreçades
als ens locals per sufragar les
despeses derivades de la redacció
i l’actualització de plans directors
del servei municipal d'abastament
d'aigua

El desembre comença amb la
tradicional pujada del pessebre a l’areny,
un pessebre fet amb pedres pintades
que any rere any incorpora nous
personatges, i aquesta vegada han estat
els tres Reis d’Orient els afortunats.

Laboral
25
ANIVERSARI
Fiscal
9
1994-201
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

Notícies Ajuntament

El 22 de novembre, d’acord
amb la Resolució TES/2689/2017,
de 2 novembre, l’ACA va aprovar
la subvenció a l’ajuntament per
un import de 4.800 €, amb un
pressupost d’execució de 6.000 €.
La Junta de Govern de l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou va
aprovar en data de 19 de juliol
de 2018 l’acceptació d’aquesta
subvenció.
La Junta de Govern de data 10
d’octubre de 2018 va aprovar el
pressupost presentat per l’empresa
Comaigua per tal executar la revisió
del Pla Director de l’Aigua. El
pressupost presentat és de 5.885
Euros + IVA.
La data límit per a presentar
la documentació justificativa de
l’elaboració del nou Pla Director
era el 5 d’octubre de 2019, però
tenint en compte que la redacció
del mateix estava comportant un
termini més llarg del previst, es
va sol·licitar una pròrroga de sis
mesos més, i la nova data límit és
el 5 d’abril de 2020. Ja a les portes
d’aquesta, podem dir que en breu
el nou Pla estarà llest per a la seva
presentació.
Entre les actuacions i/o millores
que es proposen hi ha les següents:
 Instal·lació de filtres d’arsènic
 Comptador de sortida del
dipòsit de capçalera
 Millores en l’estació de cloració

 Millores generals al dipòsit de
distribució de l’Arbocet

 Instal·lació
telecomandament i alertes

 Instal·lació d’un equip de
cloració en continu i l’electrificació
del dipòsit de distribució

 Instal·lació de vàlvules de
regulació de pressió.

ACTUACIONS A
L’ABASTAMENT EN BAIXA

de

 Divisió del dipòsit de capçalera
o construcció de dipòsit auxiliar

 Instal·lació de comptadors
en baixa (nucli Vilanova)

 Campanya de conscienciació
d’estalvi d’aigua.

 Renovació de la xarxa
de distribució en baixa (nucli
Vilanova)

Cal tenir en compte que
l’Ajuntament, en el moment que ha
vist possibilitat, ja ha anat realitzant
algunes d’aquestes actuacions,
com ara la instal·lació de filtres
d’arsènic o les millores en l’estació
de cloració,

 Comptador en baixa en la
canonada de sortida del dipòsit
de distribució

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

 Renovació de la xarxa de
distribució en baixa (nucli Arbocet)
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INVERSIÓ EN SISTEMES
DE SEGURETAT
Entre la primavera i estiu passats
es va decidir fer una inversió en
seguretat de gairebé 4.700 euros. El
fet que hi hagués diferents intents
de robatori en edificis municipals
va portar l’Ajuntament a prendre
aquesta decisió.
En aquest sentit s’han pres
mesures tant als centres culturals de
l’Arbocet i de Vilanova d’Escornalbou

com al mateix edifici de l’Ajuntament.
S’han instal·lat principalment
càmeres amb circuits tancats de TV
i gravadors. L’empresa de seguretat
Segur-Mon SL ha estat l’encarregada
de muntar els diferents sistemes,
el cost dels quals us detallem a
continuació:
 Ajuntament: 963,63 euros
 Casal Arbocet: 1.001,87 euros

 Centre Cultural del carrer Cosme
Toda: 543,19 euros (aquí s’ha posat
un sistema antirobatori)
 Zona esportiva: 2.170,18 euros
(on a més del sistema CCTV s’han
col·locat focus infraroigs).
En el darrer cas, la zona esportiva,
s’ha fet necessària la intervenció en
aquesta àrea per un altre fet que
preocupa, i bastant, el consistori, com
són algunes conductes que s’hi duen
a terme per part de joves: deixalles
escampades per arreu, ampolles
d’alcohol trencades, cigarretes...
Cal tenir en compte que aquests
comportaments poden repercutir
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negativament en la salut dels nostres
joves i entre tots hi hem de posar fre i
informar-los de les contraindicacions
que poden causar.
Diferents són els articles i notícies
que donen la veu d’alarma, però de
vegades fins que no tenim un cas ben
a prop no ens adonem del perill que
comporta el seu consum.
Us deixem un recull publicat a
la web Jovecat de la Generalitat de
Catalunya. Val la pena que tots hi
dediquem uns minuts.

ELS PORROS
•

L’ALCOHOL

•

Vols dir que ho saps tot?

•

Benestar, diversió, amics, sexe...
La imatge social i publicitària associada a l'alcohol sovint és agradable i optimista. Però ho saps,
que consumir massa alcohol és tòxic per al cos? I que pot crear-te addicció i dependència, com
l'heroïna o la cocaïna? N'ets conscient, que el consum d'alcohol va relacionat amb accidents de
trànsit, baralles, pèrdua de control i disfuncions sexuals?

Un porro porta cànnabis (maria o haixix), embolicat amb paper de fumar.
La marihuana són cabdells de la planta i l’haixix és la resina que es treu de la planta.
N’hi ha que pensen que és molt segura perquè és natural, però que el cànnabis sigui una
planta, no vol dir que no pugui crear problemes.
També és una oportunitat perquè les màfies i els qui venen llavors i estris cannàbics facin
negoci.

QUÈ FAN?
Difícil de dir, perquè depèn molt de la persona, del moment, de la varietat i de l’edat.
Poden provocar ganes de riure, de quedar-se enfavat, apalancat sense ganes de fer res, de dir
bestieses, de pensar coses estranyes i, fins i tot, provocar problemes al cap.

El consum lúdic d'alcohol i d'altres drogues (cànnabis, speed, pastilles diverses, cocaïna)
habitualment es fa en companyia, sobretot amb amics i amigues.

Afecten la memòria i la concentració, no van gens bé per estudiar. I sovint disminueixen la
motivació per fer altres coses.

El seu ús de vegades serveix per a desinhibir-se i pot ajudar a socialitzar-se, però no seria correcte
deixar-se endur per la pressió de grup i consumir allò que de veritat no es vol consumir, o abandonarse a les quantitats que no es desitgin.

A persones amb predisposició els hi pot desequilibrar el cervell. Hi ha qui per un parell de porros ha
d’anar a urgències de psiquiatria! El risc augmenta molt quan són maires molt psicoactives.

Com que totes les drogues, les legals i les il·legals, són de fàcil accés i ningú no te n'explica res sobre
els seus efectes, a curt i llarg termini, seria desitjable que abans de consumir res ens prenguéssim la
molèstia de conèixer-les una mica.
El consum d'alcohol és un producte molt arrelat al nostre poble, gaudeix d'una permissivitat que
xoca amb els nombrosos efectes negatius que provoca a la nostra societat. Malgrat el perjudici
que el seu consum pot provocar no hi ha pràcticament cap celebració on no aparegui.
Beus poc o massa?
Alguna vegada t'has aturat a pensar quant alcohol beus?
Hi has d'anar amb compte, perquè potser allò que per a tu és una quantitat normal té uns efectes
que ignores sobre el teu organisme i la teva capacitat de relacionar-te.
A cada persona, el consum d'alcohol l'afecta d'una manera diferent, segons el pes, el sexe (per
raons fisiològiques les dones no el toleren tant) i més factors, com haver menjat abans o no, la
velocitat amb què begui o la mena de beguda que consumeixi
Riscs de l'alcohol
Encara que beure alcohol et faci riure i et doni espontaneïtat, també et fa minvar els reflexos, et fa
perdre el sentit de la distància i la velocitat i, per tant, si condueixes hi ha més risc de tenir un
accident.
L'alcohol també dificulta la pràctica del sexe i t'exposa a relacions i a embarassos no desitjats.
I encara, si beus massa pots arribar a entrar en coma etílic i fins i tot morir.
Beure alcohol molt temps crea addicció (alcoholisme) i és molt perjudicial per a la salut física i
psíquica.

SUBVENCIÓ PER
A INVERSIONS EN
EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
D’INTERÈS CIUTADÀ
L’ajuntament va sol·licitar a la
Diputació de Tarragona la subvenció
per a inversions en equipaments
municipals amb la que es van adquirir
ordinadors pels espais del casal de
jubilats i de la biblioteca, ja que els
que hi havia fins ara eren molt vells i
no funcionaven correctament.
Amb aquesta adquisició es pretén
renovar tot el parc informàtic de la
biblioteca i del casal de jubilats i
així millorar l'accés a les noves

tecnologies tant a les persones grans
com als joves.
Amb aquesta subvenció també
s’han adquirit 2 tauletes per al casal
de jubilats i un projector per poder
fer exhibicions de documentals i
audiovisuals a la biblioteca, així com
prestatgeries per poder col·locar tot
el fons bibliogràfic del qual disposa
la biblioteca.
L’import de la subvenció és de
4.606 €.

CONVÉ SABER......
El tema de les drogues és molt seriós. Com estem creixent, madurant i encara no tenim tot a lloc,
som més vulnerables ara que no pas més endavant, perquè ens entenguem, fins als 17 o 18 anys,
tot el que li fem al cap li afecta molt més.
Ara anem a sac amb tot, ens tirem de cap al que ens agrada (els jocs en xarxa, sortir, els
col·legues, l’esport,..) però anar a sac amb les drogues, els porros,.. és més delicat perquè portarà
problemes.
Si jo sóc, si ara estic....
Si tens tendència que el coco et jugui males passades – i això només ho saps tu-, fumar porros pot
provocar que tinguis alguna crisi forta. En cas que pateixis algun trastorn de tipus psicològic, etapes
crítiques,... no fumis porros.
Si n’has fumat i els teu cervell t’ha donat algun avís (ansietat, por, ratllades,...) no ho tornis a fer, és
jugar-se-la massa!
DIUEN (la tele, els col·legues,....)
Que els porros són millors que el tabac.
És veritat que un paquet al dia fa malbé la salut i enganxa molt més que un parell de porros. I
també ho és que un parell de porros afecten molt més el coco que tot un paquet de tabac.
Que el consum propi està permès
El consum de cànnabis en espais públics està sancionat. Si t’agafa la poli, et caurà una multa i
avisarà la família.
Que està permès tenir tres plantes de maria
El cultiu no és legal, si la poli troba plantes de maria, per poques que siguin, pot posar multes i, si són
moltes, pot portar la persona a judici.

IV FESTA DE L’OLI
Durant els mesos d’hivern és tradició que diversos
pobles de la nostra comarca donin a conèixer l’oli
nou de la temporada i, com és el nostre cas, l’oli amb
denominació d’origen SIURANA, oli que s’elabora amb
oliva arbequina, de baixa acidesa i gust afruitat.
En la nostra festa de l’oli, que es va celebrar l’1
de desembre, es va degustar l’oli de la recol·lecció
més primerenca, l’ “oli nou”, un oli de color verd, amb
bastant cos i lleugerament amargant, amb el que es va
amanir una bona llesca de pa torrat amb llonganissa
o arengada.

www.autocarestevar.com
info@autocarestevar.com
636 148 120
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PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’ANY 2020
El passat mes de gener es va fer la presentació del pressupost municipal per a
l’exercici 2020.

Com podem veure, el pressupost per a l’any 2020 és menys elevat que el del 2019,
amb una variació total en els ingressos del 24,78 %.
Previsions
Previsions inicials
INGRESSOS
% Variació
inicials 2019
2020
Capítol 1
210.964,38
227.491,00
7,83%
Capítol 2
20.000,00
12.000,00
-40,00%
Capítol 3
164.470,00
169.115,00
2,82%
Capítol 4
251.688,00
238.996,00
-5,04%
Capítol 5
5.210,00
5.350,00
2,69%
Capítol 6
0,00
0,00
0,00%
Capítol 7
351.174,38
101.900,00
-70,98%
Capítol 8
0,00
0,00
0,00%
Capítol 9
0,00
0,00
0,00%
TOTAL
1.003.506,76
754.852,00
-24,78%
Una de les principals davallades dels ingressos municipals la trobem en l’impost
d’obres i construccions (capítol 2), ja que no es preveu que la tendència sigui molt
elevada, sobretot en comparació amb l’any anterior. I l’altra davallada important la
trobem el capítol 7, que es refereix a les transferències de capital. L’any anterior es
van preveure les transferències referents a la construcció del pavelló, que eren molt
elevades. Aquest any les que es preveuen són:
 De la Generalitat de Catalunya:
51.500 euros
 De la Diputació de Tarragona:
44.600 euros
 Del Consell Comarcal:
5.800 euros

Pel que fa a les despeses, aquesta és la variació:
Crèdits inicials
Crèdits inicials
DESPESES
2019
2020
Capítol 1
285.915,97
264.812,00
Capítol 2
286.738,45
305.631,00
Capítol 3
1.660,00
1.690,00
Capítol 4
22.020,00
23.010,00
Capítol 5
5.200,00
4.000,00
Capítol 6
400.472,34
154.709,00
Capítol 7
1.500,00
1.000,00
Capítol 8
0,00
0,00
Capítol 9
0,00
0,00
TOTAL 1.003.506,76
754.852,00

% Variació
-7,38%
6,59%
1,81%
4,50%
-23,08%
-61,37%
-33,33%
0,00%
0,00%
-24,78%

Les principals diferències respecte a l’any 2019 les trobem al capítol 6, en les
inversions. Aquestes s’han vist reduïdes en poc més del 61%. L’any 2019, el pressupost
es va veure incrementat en aquest capítol a causa de l’inici de les fases 1 i 2 del Pavelló,
cosa que també va fer augmentar el capítol d’ingressos relatiu a les subvencions de
capital.
QUADRE D’INVERSIONS PREVISTES PER L’ANY 2020 I EL SEU FINANÇAMENT · ANY 2020
Inversions
Construc. Pavelló F 3

FINANÇAMENT
Aplicació
TOTAL
COST
Comunitat Dipu- Altres Fons
pressupost.
FINANÇ.
UE
Préstec CCEE QQUU
Autònoma tació AAPP Propis
1 342 60902 64500

40000

0 24500

64500

Construcció local joves 1 333 52200 28522

22800

5722

28522

Construcció magatzem
1 333 62201 35937
festes

28700

7237

35937

1500

6100

400

6200

Equipaments

1 333 62500

6100

Arranjament camins

1 454 61900

6200

Obres prèvies
magatzem mun.

1 920 63200 12000

12000

12000

Adquisició enllumenat 1 165 62501

800

800

800

Mobiliari

650

650

650

154.709

52.809

154.709

1 150 62500

4600
5800

FESTA MAJOR D’ESTIU
Durant el mes d’agost, la festivitat
de Sant Agustí va omplir la població
d’actes unes setmanes, tant per a
grans com per a petits.
Com ja és tradició, el tret de sortida
el va donar l’acte d’homenatge a
la Vilanovina d’honor. Aquest any
l’homenatjada va ser la senyora M.
Mercè Escoda Sancho.
I, per acabar de gaudir de la festa
major, el concert i el ball de festa major
a la plaça de la Font, un dels actes més
esperats per tothom.
Agraïm a la Regidoria de Festes i de
Cultura i a totes les associacions la seva
col·laboració per poder dur a terme tots
els actes i fer que la nostra festa major
sigui un dels actes més esperats de tot
l’estiu.

El Grup de Joves “Els Dos Tombs”
va organitzar la seva festa jove, amb
correfocs i ball de diables i el concert,
que es va allargar fins a la matinada.
Diversos espectacles d’humor van
omplir els vespres d’estiu, amb gran
afluència de públic, com el concert
de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries, l’espectacle d’humor de
Pep Plaza i el concert del Pau de
Pons.
La trobada de poetes, la cantada
d’havaneres i el ball de sardanes a
la plaça de la Vila són els actes més
tradicionals que mai falten a la nostra
festa major que, aquest any, han
compartit protagonisme amb algun
altre de nou, com el “Puput Pintxo”,
una ruta gastronòmica pels diferents
locals de la nostra població.

Les associacions locals també
són partícips de la festa major, amb
l’organització de diversos actes. La
colla gegantera va organitzar la segona
Cagada del Ruc, que aquest any va tenir
una finalitat solidària, ja que, al no sortir
guanyador, va donar el premi a la Lliga
Contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona. També la Coral Cantàvila i els
joves intèrprets de la nostra localitat van
fer un acte solidari el benefici del qual va
ser també pera la Lliga Contra el càncer.

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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MILLORES A LA CARRETERA T-321
En els darrers anys la Diputació
de Tarragona, encarregada del
manteniment de la carretera
T-321 d’accés al nucli de Vilanova
d’Escornalbou, ha realitzat diverses
actuacions de millora en aquest vial:
 El condicionament dels revolts i
construcció d’un nou pont al barranc
de la Font al Mas d’en Munté
 La construcció d’una rotonda a
l’entrada de Vilanova d’Escornalbou i
la millora del passeig
 L’arranjament de les irregularitats
en el paviment d’alguns dels trams de
la carretera
L’any 2018 l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou va demanar
a la Diputació de Tarragona noves
actuacions a la carretera que a
principis d’aquest any ja s’han dut a
terme.
Aquestes noves accions han
consistit en:
◗ Poda de tots els arbres per
aconseguir la franja de seguretat
d’un metre des de la plataforma de la
carretera

evitar que amb la pluja l’aigua dreni
pel mig de la carretera arrossegant
tot tipus de materials i dipositant-los
al mig de la via.
◗ Fer passos salvacunetes a

◗ Protegir amb barreres de seguretat
les obres de fàbrica, desnivells
considerables i infraestructures
elèctriques.
◗ Reperfilar les cunetes de terra per

l’entrada de les finques que es troben
a la vora de la carretera.
◗ Tala d’arbres del marge dret de la
carretera i protecció amb barrera de
seguretat els de l’altre marge

◗ Millorar els accessos a l’Arbocet i
altres camins públics
◗ Millorar l’amplada del pont del

punt quilomètric 0+800 (pel marge
dret)
◗ Arranjament de la senyalització
vertical, que no complia la distància
a la carretera
◗ Reposició tant de la senyalització

horitzontal com d’abalisament
◗ Millorar el traçat de la unió del
pont nou a la carretera existent.
Amb aquests treballs la qualitat
i seguretat del trànsit d’aquesta
carretera ha millorat notablement.
També s’ha demanat a la Diputació
la tala d’arbres del marge dret de la
carretera, ja que són perillosos degut
que fan que la carretera sigui més
estreta.

RUTA CICLOTURISTA DE L’OLI
El passat mes de desembre
es va presentar la primera Ruta
Cicloturista centrada en l'oli, una
ruta basada en la promoció de
la mobilitat lenta i l’ús quotidià i
segur de la bicicleta i mitjançant
la qual es pot contemplar com es
conreen les oliveres del Baix Camp,
de les quals s’obté un dels tresors
de la nostra gastronomia, l’oli i en
concret l’oli d’olives arbequines, de
la Denominació d’Origen Protegida
Ciurana.

Fotografia de l'acte de presentació de la ruta (font: web Consell Comarcal Baix
Camp). Representants de diferents municipis, del Consell Comarcal del Baix
Camp, de la DOP Siurana i de BiciCamp.

La Ruta de l'Oli va néixer com una
proposta de l'associació Bicicamp,
que ha comptat amb el suport del
Consell Comarcal del Baix Camp,
coordinador del projecte, i del
Consell Regulador de la DO Siurana.
L'itinerari circular de la ruta és
de 49 km per camins entre hortes
i camps d'avellaners, garrofers i
oliveres. Els set municipis productors
d'oli per on passa la ruta són:
 Reus
 Riudoms
 Vinyols i els Arcs
 Montbrió del Camp
 Vilanova d'Escornalbou

 Mont-roig del Camp
 Cambrils
A cada poble es poden visitar
espais relacionats amb l'oli com
cooperatives, molins, museus i
centres d'interpretació i a més
permet la visita a altres llocs d'interès
com els edificis modernistes de Reus,
la casa nadiua de Gaudí a Riudoms,
el nucli antic de Vinyols i els Arcs,
els rellotges de sol de Montbrió
del Camp, les torres de guaita de
Vilanova d'Escornalbou al nucli de
l'Arbocet, les cases senyorials de
Vilanova d'Escornalbou, el Mas Miró
de Mont-roig del Camp o alguna

Detall fulletó informatiu

barraca de pedra seca de Mont-roig
o la vila marinera de Cambrils, entre
molts d'altres.
La creació de la ruta ha requerit la
instal·lació de banderoles i plaques
d'identificació del recorregut,
amb un cost total d'11.526,49 €
sufragat pels municipis inclosos a
la ruta. També s'han editat 5.000
tríptics amb informació sobre la
ruta, distribuïts entres les diferents
entitats i ajuntaments participants
en el projecte. Aquest material de
difusió han anat a càrrec del Consell
Comarcal del Baix Camp, amb una
despesa de 869,75 €.
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Llar d’Infants Els Marramiaus:
Rutines, Hàbits i normes
Les rutines són aquelles activitats que
realitzem d’una manera determinada,
regular i periòdica. Aquestes rutines
requereixen habilitats i, una vegada
establertes, creen aprenentatges i es
formen els hàbits. Petits i grans necessitem
rutines per organitzar el nostre dia a dia.

PER QUÈ SÓN IMPORTANTS?

 Fomenten l’autonomia.
 Generen seguretat i augmenten
l’autoestima.
 Són oportunitats d’aprenentatge.
 Creen hàbits.
 Donen ordre i estructura.
 La predictibilitat de les activitats
redueix l’ansietat i les conductes negatives.
 Afavoreixen l’adquisició de la noció i
estructuració del temps.
 Donen comprensió de l’entorn.
 Són oportunitats per participar en les
activitats del dia activament.
Per aquests motius, ja des del
naixement, pediatres i especialistes
recomanen la implantació de rutines
d’alimentació, descans i higiene. Amb el
temps es mantindran i s’ampliaran segons
el desenvolupament i el ritme de cada
infant.
A la Llar d’infants s’estableixen rutines
bàsiques mitjançant horaris d’entrada
i sortida, d’alimentació, d’activitats,
d’higiene i de son. Les rutines de l’aula es
realitzen de manera consistent i regular,
així els infants adquireixen els hàbits i
interioritzen les normes necessàries per
participar en el ritme de l’aula de manera
autònoma. La informació visual com
plafons, cartells o horaris amb imatges
de les accions que s’han de realitzar i la
informació auditiva com cançons, música
o timbres anticipen o marquen l’ordre de
cada activitat i en faciliten la comprensió.
A casa les rutines són igual
d’importants perquè són fonamentals

els infants s’adormin a la mateixa hora al
seu llit i s’ha d’evitar l’estimulació amb un
excés de televisió, tauletes o videojocs
abans de dormir.
 Higiene. Rentar-se la cara, les
mans i les dents, pentinar-se, el control
d’esfínters i la correcta utilització del
vàter han de formar part de la rutina dels
infants des de ben petits.
 Joc. El joc és una activitat
imprescindible en la vida dels infants, però
també s’ha de tenir un temps determinat
per dedicar-li.
 Estudi. Si els més petits tenen un
temps i un lloc concret per realitzar
tasques com pintar, fer manualitats,
llegir i jugar, adquireixen aquest hàbit i,
quan siguin més grans, seran capaços de
dedicar aquest temps a l’estudi i també a
fer deures de manera autònoma.

RECOMANACIONS A CASA

per al desenvolupament dels infants. Les
rutines són fixes, però com en tot, els
extrems no són bons.
La falta de rutines pot ser la causa
de problemes de comportament,
d’alimentació o de son. Quan a casa no
hi ha un patró de rutines establertes, hi
trobem desordre i desorganització, els
infants no adquireixen hàbits i això fa
que es mostrin insegurs, més nerviosos i
tinguin rebequeries o mal comportament
de manera freqüent. Per altra banda,
l’excés de rutines pot avorrir o crear
inflexibilitat. Allò ideal és trobar l’equilibri
segons les necessitats de cada família.
Les rutines familiars solen estar més
marcades entre setmana pels horaris de

feina, els horaris de l’escola i les activitats
extraescolars. Als caps de setmana i
vacances les rutines varien. Per això també
hem d’ensenyar els infants a adaptar-se i
saber actuar davant els canvis de rutines.

PRINCIPALS RUTINES
 Alimentació: És important que els
infants tinguin horaris per menjar i es faci
en un lloc determinat. Això els ajudarà a
agafar ritme i a no tenir la necessitat de
menjar a deshores, a utilitzar els coberts
de manera adequada i adquirir normes
com no jugar amb el menjar, no aixecarse de la taula, seure adequadament, etc.
 Descans. El descans és vital per al
desenvolupament. És convenient que

Des de ben petits, igual que a la Llar
d’infants, a casa també és necessari tenir
rutines establertes que ajudin els infants
a adquirir hàbits.
 Establir horaris per realitzar cada
tasca.
 Definir espais per dormir, menjar,
estudiar i jugar.
 Utilitzar suports visuals. Horaris o
calendaris (diaris, setmanals o mensuals
segons les capacitats de cada nen/a) amb
imatges faciliten la comprensió del que
s’ha de fer.
 Utilitzar música o cançons per
marcar els temps (per exemple, una
cançó per indicar que s’ha acabat el joc
i s’han de recollir les joguines o música
tranquil·la per anar a dormir).
 Constància i repetició. Les activitats
de la vida quotidiana han de ser l’eix
central de l’ambient educatiu de la Llar
d’infants.
L’equip educatiu de la Llar
Glòria Macip Padrell,
educadora
Eva Parisi Ponce,
educadora i directora
Llar d’infants Els Marramiaus

Ja t’ho havia dit!
Aquesta és una expressió que
de vegades ens toca sentir i que
normalment agrada ben poc. A la
dècada dels 90 ens vam a acostumar
a paraules com capa d’ozó, canvi
climàtic, pluja àcida, espècies en perill
d’extinció..., i a poc a poc n’hem anat
afegint moltes d’altres: globalització,
espècies invasores, efecte hivernacle,
microplàstics, reciclatge, la bona
brossa, sostenibilitat, la tempesta
Glòria... Les nenes i els nens, amb
la seva energia reclamen l’ara
intensament però també representen
el futur; futur que ara com ara té
perspectives de “malamente”. Per sort
encara som a temps de revertir-ho. Si
volem sortir d’aquesta pèssima inèrcia
haurem de fomentar i sonar suprot les
iniciatives positives i esforçar-nos per
assolir un futur millor.
Des de l’escola Font de l’Arc
entenem l’educació com una eina
per promoure persones conscients,
obertes i coneixedores del món
on viuen, amb una actitud que els
permeti sentir-se part activa d’una
societat que se sentin seva. El curs
2009-2010 vam començar de manera
més institucional aquest treball i vam

adherir-nos a la xarxa d’escoles verdes
de Catalunya. Des de llavors s’han
fet moltes activitats: l’hort ecològic,
estudis i sensibilització sobre el

malbaratament de recursos (reducció
del paper d’alumini i els envasos en
els esmorzars, posar cubells de brossa
per poder separar els residus), pla de

fruita a l’escola, xerrades i sortides de
conscienciació ecològica (excursió a la
teixera de Colldejou, colònies al delta
de l’Ebre, visites dels forestals...), el
dipòsit de captació d’aigües pluvials
per regar l’hort, el banc de temps,
fer caixes niu, l’hotel d’insectes, la
jornada de participació de la comunitat
escolar, sortides per conèixer i millorar
l’entorn... Tots aquests temes, però,
els interessen ja de ben petits. Fa
una estona hem tingut una xerradeta
amb les personetes d’infantil i s’ha fet
palès que saben poques coses de canvi
climàtic, Greta Thunberg o la tempesta
Glòria, però ha estat clar el seu interès
per un món sense contaminació amb
molts animals i plantes i on la gent
pugui parlar i entendre’s.
En trenta anys hem passat de canvi
climàtic a emergència climàtica. Ningú
podrà dir que no ens havien avisat. És
legítim fer ús del nostre lliure albir
però cal estar connectat amb el bé
comú. Volem passar a la història o ser
història?
Una abraçada per a tothom que
participa i ha participat durant aquests
anys en les activitats d’Escola Verda.
Gràcies.
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EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
LA MILLOR TEMPORADA

El consell parroquial us agraeix
la col·laboració que sempre teniu
amb l’entitat. Properament us
informarem de les actuacions que

es fan (com la col·locació de la pila
baptismal a l’altar major) i que es
faran a l’església.

LLIGA CONTRA EL CÀNCER
DE LES COMARQUES DE TARRAGONA
I TERRES DE L’EBRE

Benvolguts tots. En nom propi
i de tots els membres de la junta
directiva de la Lliga Contra el
Càncer de les Comarques de
Tarragona i les Terres de l’Ebre, us
donem gràcies de tot cor.
També als petits i grans, sou
tots vosaltres els qui feu possible
recollir diners que sobrepassen la
quantitat de 3.000 euros.
Tot nen és un artista, amb el
seu propi talent, la raó és que no
tenen cap por d’equivocar-se fins
que el sistema els ensenya a poc
a poc que l’error existeix i que no
s’han d’avergonyir.

També l’agraïment a l’Òscar
i a la Pilar Castells per la seva
extraordinària col·laboració.
Esperant aquest any poder
tornar a fer possible aquest acte,
demanem la col·laboració de tots
una altra vegada. Moltíssimes
gràcies!!!
Pròximament farem una
conferència, ja us ho farem saber,
i hi esperem la vostra assistència,
ja que de ben segur serà molt
interessant.
Maria del Carme Aragonès
Delegada de la lliga contra el càncer a
Vilanova d’Escornalbou

Acabada la temporada 2010
podem dir que estem molt
satisfets pels resultats aconseguits
jornada darrera jornada, ja que
hem aconseguit acabar en el lloc
sisè de la general per equips (la
millor posició mai aconseguida
per l’equip de Vilanova) i el segon
lloc a la general individual (Josep
Maria Iricibar), que és una posició
molt meritòria, ja que són molts
participants (més de 150).
Aquest any es pot dir que
Vilanova d’Escornalbou ha estat
l’equip revelació. Ara al mes de
març comencem amb moltes
ganes la nova temporada 2020
a Rasquera amb una nova
incorporació del company Ángel
Luis Perera, que ens donarà
l’esperit i la força per anar millorant
cada jornada.
Per acabar, aquí teniu el
calendari 2020 (provisional)
22 o 29 març
Rasquera
5 abril
Reus
19 abril
Vilanova
d’Escornalbou

26 abril

Corbera

10 maig

Vandellòs

17 maig

Xerta

24 maig

Bot

7 juny

Horta de Sant Joan

14 juny

Pinell de Brai

21 juny

Alcover

28 juny

Alforja

5 juliol

Montbrió
del Camp

12 juliol

Pratdip

19 juliol

Castellvell
del Camp

26 juliol

Miami

1 agost

Masboquera

30 agost
6 setembre

Colldejou
La Fatarella

27 setembre

Mont-roig
del camp

3 octubre

Hospitalet
de l’Infant
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Entitats

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

AMPA de l'escola
de VILANOVA
D’ESCORNALBOU

ACCIONS SOLIDÀRIES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
Tot fent un repàs de les
activitats que s’han dut a terme a
l’Associació de Dones de Vilanova
d’Escornalbou i l’Arbocet aquesta
darrera temporada, cal fer esment
de la vessant més solidària i
compromesa de l’associació i de
les accions que s’han dut a terme.
A l’inici de la temporada de
bany l’associació es va mullar
per l’esclerosi múltiple, muntant
la ja usual parada de tovalloles,
samarretes i altres accessoris
estiuencs, amb què es van
ingressar 312 € destinats al
compte de la Fundació Esclerosi
Múltiple.
També vam tenir ocasió
d’assistir a la conferència de la
Rosa Borràs sobre la importància
del sòl pèlvic i el benefici que ens
aporta tenir-ne la cura adequada.
Per acabar, cal posar de
manifest que aquest any al
desembre es va organitzar un

Acabem de sortir del Nadal i del
Carnestoltes i ja encarem les properes
festes. Com ens agrada la festa! És que
ens ho passem tan bé.... La primera que
trobem és Sant Jordi, una de les meves
preferides, llibres i flors per tot arreu,
temps de primavera...!!!
Com sempre, organitzarem la
tradicional paradeta on podreu trobar
les últimes novetats de les editorials i
les escriptores més importants; així com
les flors de sempre. Per assegurar-vos de
què tenim tot el que voleu, ens podeu
fer les vostres comandes tant de llibres
com de flors a qualsevol dels membres
de l’AMPA. Així tenim venda assegurada!
bingo solidari a favor de La
Marató, en què es van recollir
més de 660 € entre el bingo, el
servei de bar, vendes de regals
sorpresa i donatius diversos. Cal
destacar la solidaritat dels nostres
convilatans, no tan sols pel fet
d’haver participat altruistament

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU I L‘ARBOCET
ÀVIES I AVIS CANGURS
Els avis i àvies actuals han
exercit la paternitat i la maternitat
des que han nascut els seus fills i
filles fins que s’han emancipat. Al
cap d’uns anys, quan han tingut
nets i netes, s’han sentit en
l’obligació de tornar-ho de tenirne cura perquè els pares i mares
de les criatures puguin anar a
treballar o a divertir-se.
És ben normal pels fills i filles
que els avis i àvies tinguin cura de
la canalla, ho fan amb il·lusió, no
troben la manera de dir que no.
Exercir d’àvia i avi és lícit i inclús
beneficiós però ja no ho és tant
quan ho han de fer per obligació.
Hem d’entendre que ells ja han
criat criatures quan els hi tocava i
comptaven amb unes condicions
físiques molt més adients per
fer-ho. No és el mateix deixar als
néts i netes un dia a casa dels avis

perquè els hi fa gràcia que fer-ho
cada dia per obligació.
Tots i totes hauríem d’assumir
la responsabilitat que ens toca a
cada moment, la dels pares i mares
és educar i la dels avis i àvies,
possiblement, gaudir i malcriar.
S’entén que els avis i àvies tenen
cura de nets i netes per a poder
ajudar als fills, però ells i elles el
que han de fer és pensar en la seva
salut. Han de pensar que ara toca
fer les activitats que els serien
pròpies per l’edat que tenen, i que
estan més a la vora de l’esbarjo i el
gaudi que de l’obligació.
Des de l’associació de jubilats
us animem a què, tot i haver de
tenir cura dels vostres néts i netes,
trobeu un moment per a vosaltres
i per venir a passar-lo al casal. Ja
veureu com ens ho passarem molt
bé.

en el joc, sinó ple fet que molts
afortunats van renunciar al premi,
cedint els guanys també a favor
de La Marató.
Un cop més, gràcies a tots i
totes per la solidaritat que ens
demostreu cada dia!

Tot Vilanova
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Passatemps
Sudoku
Fàcil

les

Sudoku

Sudoku

15 diferències

DIFÍCIL

MOLT DIFÍCIL

Busqueu les 15 diferències que hi ha entre
aquestes dues il·lustracions.
Semblen iguals, però no ho són!

Les 15 diferències
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:

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

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

