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INAUGURACIÓ
LLAR
D’INFANTS

INAUGURACIÓ
CONSULTORI
MÈDIC

El passat 19 de
juny el Conseller
d’Ensenyament va
inaugurar la Llar
d’infants i biblioteca
municipal

El dia 9 d’abril la
Consellera de Salut
ens va fer l’honor
d’inaugurar el nou
consultori mèdic

REFORMA DE
L’AJUNTAMENT
Recentment s’han
acabat les obres
d’instal·lació d’un
ascensor a l’edifici
consistorial
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REMODELACIÓ DE LA
SALA DEL CINEMA

La construcció d’aquesta Sala data
de l’any 31, en plena República, i va
ser reconstruït l’any 1934, després
que una gran ventada el tirés a terra.
Ara ja necessitava una reforma urgent;
sobre tot, pel que fa a la seva coberta,
encara de fibrociment (uralita), material
actualment d’ús prohibit; i l’estat interior
de les parets.
La reforma d’aquesta Sala ja es
va començar incipientment fa dos
anys amb la reforma de l’escenari
del teatre: la substitució de les fustes
i condicionament de part de sota

entitats locals,
Escrits
i passatemps

per habilitar-la com a vestuaris i
magatzem.
Amb l’aprovació per part del Ministerio
de Política Territorial del Govern de
l’Estat de les ajudes del “Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local”,
l’Ajuntament va veure l’oportunitat de
dur a terme les obres consistents en
“Rehabilitació de la coberta de la Sala
Polivalent del Centre Cultural” amb un
import total de 57.405 euros, que va
ser adjudicada a l’empresa TEYCUBER
2000, SL; consistents en la retirada de
la coberta de fibrociment existent i la
substitució de la mateixa per bigues de
fusta, panells d’aïllament i recobriment
amb teules.
Aprofitant aquestes obres; es va
decidir dur a terme altres actuacions
com són el recobriment de les parets
amb panells de fusta, pintura de les
parets, substitució de la pantalla,... En
aquestes obres, la brigada municipal

ha participat activament col·laborant amb
l’empresa d’instal·lació del sostre, fent de
suport en el recobriment de les parets amb
fusta, encarregant-se de les instal·lacions i
fent diversos treballs de paleta.
Actualment, podem gaudir d’una Sala
del cinema moderna amb una acústica
millorada, apte per acollir qualsevol tipus
d’espectacle.

Us recomanem

La Sala del Cinema és un dels espais
més utilitzats del nostre municipi;
podríem dir que és el cor cultural de
Vilanova d’Escornalbou. Aquí s’acull la
temporada de cine (d’aquí el seu nom),
la Festa de la Gent Gran, els balls de la
Festa Major d’hivern, de Carnestoltes, tot
tipus d’actuacions durant la temporada
d’hivern, xerrades, representacions,...

pàgs. 8, 9, 10 i 11

Festa Major
d’estiu.
Del 20 al 28
d’agost de 2010.
Nits d’Estiu
al Castell
d’Escornalbou
Exposició
JOBACASEN
al Castell
d’Escornalbou
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Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
12/01/2010:
➟Adjudicació de les obres “Instal·lació
d’un ascensor a l’edifici de l’ajuntament”
i “Obres prèvies per futura instal·lació
d’ascensor a l’edifici de l’ajuntament”.
➟Acceptació subvenció de la diputació
de Tarragona per reducció de la
proliferació d’animals peridomèstics,
per import de 379,40 €.
➟Acceptació de la subvenció de la
diputació de Tarragona en concepte de
renovació de tecnologia informàtica i de
comunicacions, per import de 3.000 €.
➟Adhesió al servei de predicció del
temps del Servei Meteorològic de
Catalunya.

02/02/2010:
➟Sol·licitud d’ajut econòmic per al
finançament d’actuacions en els espais
naturals protegits al Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya per a l’arranjament del camí
de Mont-roig a Colldejou.
➟Concessió de l’autorització a l’empresa
Serveis Funeraris Mena.
➟Convocatòria per a l’any 2010 de
les subvencions per a rehabilitació de
façanes.
➟Concessió d’un ajut econòmic per a la
catàstrofe d’Haití, per import de 500 €.
➟Adjudicació de l’obra rehabilitació de
la coberta a l’empresa TEYCUBER 2000,
SL.

09/03/2010:
➟Sol·licitud d’ajut econòmic per a
obres i inversions per a equipaments
cívics AL Departament de Governació
i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya per la
rehabilitació de la Sala del Cinema.
➟concessió d’un ajut econòmic per
part de l’Associació de Mares i Pares del
CEIP Font de l’Arc per les activitats del
curs escolar 2009/2010, per import de
4.074 €.
➟Concessió llicència per a la rehabilitació
d’un edifici per a ús hoteler situat al
Carrer de la Font, 7 (Cal Peirí).

23/03/2010:
➟Sol·licitud ajut econòmic a la Diputació
de Tarragona pel Programa Extraordinari
d’Inversions i Manteniment.

de Tarragona per import de 893,20 €.
➟Acceptació de la subvenció pel
programa d’activitats culturals de la
Diputació de Tarragona per import de
400 €.
➟Acceptació de la subvenció per
adquisició de la senyalització d’indrets
d’interès municipal de la Diputació de
Tarragona per import de 2.608 €.
➟Concessió d’un ajut econòmic
a l’Associació Esportiva Baronia
d’Escornalbou per a l’organització de
la II caminada a la llum de la lluna per
import de 225 €.
➟Sol·licitud claustre de professors CEIP
Font de l’Arc continuïtat activitat arts
plàstiques pel curs 2010-2011.
➟Concessió de l’Associació de Dones de
Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet d’un
ajut econòmic per fer front a les despeses
de realització d’un curs d’informàtica per
import de 300 €.

➟Sol·licitud subvenció per a la redacció
dels plans locals d’equipaments
culturals al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

20/04/2010:
➟Aprovació inicial del projecte d’obres
“Pavimentació i Renovació de Serveis a
l’Avinguda de Reus- fase 1”:

18/05/2010:
➟Sol·licitud ajuda per a la compra
d’una escombradora al Departament
de Governació i Administracions
Públiques.
➟Contractació del Consell Esportiu del
Baix Camp per a la prestació dels serveis
de socorrisme per a la piscina municipal
i establiment del preu públic.
➟Sol·licitud presentada pel CEIP Font
de l’Arc de subvenció per les excursions
escolars.
➟Adjudicació de la contractació del
servei de dinamització juvenil a la Sra.
Marta de Mora.
➟Sol·licitud de subvenció per a obres de
restauració i conservació d‘immobles de
notable valor cultural al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

RESUM DE LES
ACTES DE LES
JUNTES DE GOVERN

26/01/2010:
➟Aprovació de l’adhesió a la proposta
d’agrupació de secretaries de Jutjat de
Pau de determinats municipis de la
comarca del Baix Camp.

04/05/2010:
➟Aprovació del conveni de col·laboració
que ha de regular el servei de retirada,
custòdia i desballestament dels vehicles
abandonats i fora d’ús amb el Consell
comarcal del Baix Camp.
➟Aprovació de l’adhesió al conveni
de cooperació i encàrrec de gestió
per a la implantació i execució del pla
d’assistència i suport en matèria de
protecció civil de la comarca del Baix
Camp.
➟Aprovació del Pla Local de Joventut i
del Projecte d’actuacions en matèria de
joventut.
➟Aprovació de l’acord d’acceptació de la
titularitat d’un tram de la carretera T-321,
de la T-310z a Vilanova d’Escornalbou.

➟Sol·licitud ús instal·lacions esportives
per a celebració 24 hores de futbol els
dies 20 -21 de juny.

21/07/2010:

08/06/2010:
➟aprovació de la liquidació de l’exercici

telèfons d’interès
977 83 75 19
112
088
062

Web de l’Ajuntament:

Farmàcia
Escoles
TAXI
Emergències mèdiques

HORARI AJUNTAMENT (Estiu)
➟MATI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8.00 A 15.00 H
HORARI BIBLIOTECA
➟DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17.30 A 19.30 H
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟METGE: DILLUNS A DIVENDRES DE 11.00 A 13.00 H
➟INFERMERA: DILLUNS I DIVENDRES DE 8.00 A 11.00 H

Horari d’autobusos

Horaris d’interès

Ajuntament
Bombers i emergències
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil

Notícia

B reu

RESUM
ACTES PLENS

22/06/2010:

➟Acceptació de la subvenció PEIM
inversió de la Diputació de Tarragona
per import de 8.000 €.
➟Acceptació de la subvenció del
programa ARTIC de la Diputació de
Tarragona per import de 3.000 €.
➟Acceptació de la subvenció pel
programa de control de l’aigua de
consum humà de la Diputació de
Tarragona, per import de 1.000 €.
➟Acceptació de la subvenció pel
programa de reducció de la proliferació
del animals peridomèstics de la Diputació

2009.
➟Aprovació de la contractació d’una
pòlissa de crèdit amb el Banc de
Sabadell.
➟Aprovació de la contractació d’una
pòlissa de crèdit amb Caixa Tarragona.
➟Aprovació de la signatura del conveni
amb el Departament d’Educació de
creació de la Llar d’infants municipal.
➟Sol·licitud de subvenció al
Departament de Cultura per a inversions
en equipament audiovisual vinculat a
projectes culturals artístics durant l’any
2010.
➟Aprovació inicial del pressupost de
l’exercici 2010.

977 837 256
977 837 670
609 301 051
061

ASFALTAT
D’UN TRAM
DEL CARRER
ARBOCET
El carrer Arbocet al seu pas pel
Consultori ha estat recentment
asfaltat per tal de facilitar el pas
de vehicles i donar-li continuïtat
enllaçant-lo amb la part de carrer
que dóna a la Unitat d’Actuació 5.
Properament, es durà terme les
obres necessàries per adequar els
terrenys colindants al consultori
com a pàrquing. L’empresa
propietària dels terrenys de la
UA-4 ha cedit l’ús d’aquests
terrenys a l’Ajuntament mentre
aquesta no dugui a terme les
obres d’urbanització. L’empresa
encarregada de dur a terme
aquestes obres serà Excavaciones
Hernández-Castillo, SL.

www.vescornalbou.altanet.org

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

977 837 877
977 837 100
902 111 444
977 838 644

Hispano Igualadina (www.igualadina.net) Tel. 977 77 06 98
➟De dilluns a divendres feiners:
Vilanova Escornalbou - Reus: 07:55 / 13:45 / 15:25 / 18:35
Reus- Vilanova Escornalbou: 07:30 / 13:05 / 14:50 / 18:00
➟Vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa:
Vilanova Escornalbou - Reus: 07:00 / 13:45 / 18:55
Reus- Vilanova Escornalbou: 06:20 / 13:05 / 18:15
➟Diumenges i festiu (tot l’any):
➟Dissabtes feiners (tot l’any):
Vilanova Escornalbou - Reus: 09:35 / 16:45
Vilanova Escornalbou - Reus: 08:35
Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15
Reus- Vilanova Escornalbou: 12:15 / 20:00

Notícies ajuntament

Tot Vilanova

FEBRER DE 2010

“Forts i ambiciosos
com l’olivera que
embolcalla el poble”

FI DE LES OBRES DE LA
ROTONDA D’ENTRADA AL
MUNICIPI

Com a títol del resum d’aquesta
notícia hem volgut començar amb
una de les frases que va pronunciar la
Consellera de Salut, la Hble. Sra. Marina
Geli i Fàbrega, durant la seva visita a
Vilanova d’Escornalbou el passat dia
9 d’abril, en motiu de la inauguració
del nou Consultori Local. “Forts”,
assentant les bases de la nostra sanitat
amb la creació d’aquest nou consultori
i “ambiciosos”, apostant amb millores
per la nostra vila, sense deixar de banda
les nostres arrels en la terra “l’olivera
que embolcalla el poble”.

Des de fa uns dies ja podem gaudir
de la rotonda d’entrada al municipi
completament acabada (senyalització
vertical i horitzontal, voreres,...). Aquesta
obra ha estat realitzada per l’empresa
Eiffage Infraestructuras, amb seu a Valls; i
el seu pressupost ha ascendit a la quantitat
total de 147.3200 euros.

El nou centre, d’estètica molt
moderna, té una superfície construïda
de 173 m2, i ha suposat una inversió
de 566.664 € pel Departament de
Salut.
El Consultori Local compta
amb una àrea assistencial, que
inclou les consultes de medicina
general i d’infermeria, i una àrea
d’emmagatzematge.
La Consellera va arribar a les
oficines provisionals de l’Ajuntament
a les 17:30 h. de la tarda on va ser
rebuda per l’Alcalde, en Sergi Ciurana
i el primer tinent d’Alcalde i regidor de
Sanitat, en Carles Anglés i on va signar
el llibre d’honor. Van acompanyar la
Consellera , el Director del Servei Català
de la Salut, el Sr. Josep M. Sabaté, el
Director dels Serveis territorials de
Salut a Tarragona, el Sr. Joaquim
Pellejà, i per part de l’Institut Català de

la Salut, la Sra. Pilar Gavilán, gerent
territorial de Tarragona, el Sr. Josep
A. Bítria, director d’Atenció Primària,
la Sra. Teresa Basora, directora dels
Serveis d’Atenció Primària ReusAltebrat i el Sr. Jordi Ferré, director
de l’Àrea Básica de Salut Mont-roig.
Al consultori local l’esperaven els
demés regidors de l’Ajuntament i els
Alcaldes de les poblacions veïnes de
Pratdip, Vinyols, Alforja, Botarell,...
així com la doctora Núria Mora i la
infermera Dolors Jovani.
També va assistir a l’acte el doctor
Tomàs Gómez, jubilat recentment,
qui també va voler dir unes
paraules.

Per altra banda, la imatge dels nens
jugant a baralles amb boles de neu va

Aprofitant les obres d’aquesta rotonda
s’ha sol·licitat al Departament de Carreteres
de la Generalitat el traspàs d’un tram
de la carretera T-321 a l’Ajuntament. La
Generalitat de Catalunya n’és l’actual titular;
tot i que, en virtut del conveni de data 16
d’agost de 2006 signat entre la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de Tarragona,
aquesta última en té encarregada la gestió
i conservació.
El traspàs sol·licitat compren el tram

La necessitat d’instal·lar un ascensor
a l’Ajuntament per tal d’afavorir l’accés a
les oficines municipals a les persones amb
mobilitat reduïda i/o amb limitacions era
un fet palès.
A banda de l’obligatorietat de dur a
terme aquests tipus d’obres, establerta
per la Llei 20/1991, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i tota la normativa que
la desplega; era una condició bàsica per
millorar el servei que ofereix el Consistori
als seus ciutadans.

El dia 8 de març el dia es
despertava igual i tothom teníem
en la nostra ment les imatges de
la nevada anterior. Tanmateix, tot
i provocar alguns inconvenients,
aquesta no va tenir ni molt menys
la virulència de l’anterior.

de carretera T-321 que discorre entre la
rotonda i l’inici del carrer Major, amb una
longitud total de 690 metres; quedant la
Diputació com a encarregada de la gestió
de la rotonda i l’Ajuntament com a titular
de l’Avinguda de Reus. Fins ara, si es
volia realitzar qualsevol tipus d’actuació
a l’Avinguda de Reus, com ara poda
d’arbres, arranjament de voreres,...; calia
el permís de la Diputació de Tarragona.
Per altra banda, aquest tram deixarà de
ser considerat com a carretera i passarà
a ser xarxa viària municipal. Aquest fet és
important de cara a l’inici de les obres de
“Pavimentació i renovació dels serveis
a l’Avinguda de Reus”; ja que es podrà
aplicar la normativa corresponent a xarxa
viària municipal (la qual afecta a amplada
mínima de la calçada, possibilitat
d’instal·lar passos de zebra elevats,
existència de voreres,...).

les portes, s’ha instal·lat parquet a la
primera planta i s’ha traslladat l’oficina
de la Secretaria a la planta baixa. Per
altra banda, s’ha recuperat el “pis del
metge”, anteriorment en desús, i s’ha
reconvertit en despatxos, oficines i sales
d’exposicions per usos múltiples.

La Consellera en un ambient
molt distès va voler brindar amb els
membres de l’Ajuntament i amb tots
els veïns per commemorar l’acte.

ser la millor de tot el dia.

3

NOU ASCENSOR A
L’AJUNTAMENT

Després de la benedicció de
l’edifici, i en acabar els parlaments,
l’Ajuntament va preparar un petit
refrigeri per a tots els assistents.

NEVADES
Els passats dies 8 de gener i 8
de març el nostre poble va patir
unes fortes nevades amb greus
conseqüències. La tornada de les
vacances de Nadal va ser atrafegada;
ja que el dia 8 de gener va caure una
de les nevades més copioses des
de feia molts anys. Aquesta nevada
va causar greus problemes al trànsit
rodat; dificultant el pas de vehicles
pels carrers del nucli i impossibilitant
l’entrada i sortida dels mateixos del
municipi per diverses carreteres.
Molts camins del terme també es van
veure altament afectats per la caiguda
d’arbres. Gràcies a la brigada municipal
i d’algunes persones desinteressades
del poble, que van estar apartant neu
dels carrers i repartint-hi sal, aquestes
incidències es van disminuir el màxim
possible.

Amb aquesta solució es pretén
millorar el trànsit d’entrada al poble, tema
important sobre tot quan la urbanització
“Parc d’Escornalbou” estigui en ple
funcionament.

pàgina

L’ascensor s’ha col·locat a l’entrada
de l’edifici consistorial, al costat de les
escales i el tancament s’ha fet tot de
vidre per deixar passar la llum cap a
l’interior de l’edifici i donar sensació
d’amplitud. Aprofitant aquestes obres
s’ha volgut fer una remodelació interna
de l’Ajuntament. En concret s’ha ampliat
la Sala de Plens, fent-la molt més espaiosa
i amb capacitat per poder albergar unes
quaranta persones de públic, s’han renovat

El cost total de les actuacions és
de 14.538,05 euros més IVA per l’obra
“Obres prèvies per futura instal·lació
d’ascensor a l’edifici de l’Ajuntament”,
adjudicada a l’empresa FPASTOR, SL
i de 21.622,97 euros més IVA per
l’obra “Instal·lació d’un ascensor a
l’Ajuntament”, adjudicada a l’empresa
MARVI. A banda cal tenir en compte les
obres d’instal·lació de parquet, portes,
pintura... Els components de la brigada
han estat col·laborant estretament
amb les empreses adjudicatàries en la
realització dels treballs i s’han encarregat
de les instal·lacions, sistemes de
refrigeració, trasllat de mobiliari, pintura,
instal·lació de fals sostre...
Aquesta obra s’ha pogut dur a terme,
entre altres coses, gràcies en gran mesura
a les ajudes del Programa Extraordinari
d’Inversions i Manteniment de la
Diputació de Tarragona, convocatòries
2010 i 2011. L’any 2010 la Diputació ens
va concedir una subvenció per import de
12.150 € i l’any 2011 una altra per import
de 8.000 €.

C/ Escornalbou,11 • Tel. 977 31 11 93 • 43203 REUS
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L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU ORGANITZEN UN
CURS D’INFORMÀTICA
Arrel de l’interès per l’ordinador i la
informàtica que es va despertar l’any
passat amb el curs del TINETaula,
l’Associació de Dones amb la
col·laboració i ajut de l’Ajuntament de
Vilanova, van decidir posar en marxa
un curs per a tots els públics.
Per això es va contactar amb en
David, el dinamitzador per a la gent
gran que n’és un expert i que no va
tenir cap inconvenient en realitzar les
classes.
Finalment i gràcies a l’acceptació
que la proposta va tenir, es van poder
realitzar 3 grups d’unes 7 persones
cada grup. El curs, que va tenir una
durada de 12 hores, va començar a
mitjans del mes de febrer i va acabar
a finals de maig.

Les classes es van realitzar a la
biblioteca municipal on es disposa
d’un projector i de cinc ordinadors que
sumats als dos que té l’Associació de
Dones (subvencions programa ENDE
de l’Institut Català de les Dones) van
completar un total de set.
Cal dir, per les opinions dels
assistents, que va ser tot un èxit i
tots d’una manera o d’una altra van
aprendre ja sigui a perdre la por a
l’ordinador, a familiaritzar-se amb
el vocabulari informàtic, a saber
fer anar el ratolí, a enviar correus o
algun truc per saber comprendre
millor els ordinadors i aquest món
tant particular com és navegar per
internet.
Per l’Associació de Dones la

realització del curs va suposar
un cost de 555 € (cost professor:
1080 € – quotes pagades usuaris:
525 €), però tenint en compte la
col·laboració econòmica que ha
concedit l’Ajuntament de 300 Euros,
les pèrdues s’han minimitzat.
El dia 31 de maig es va clausurar el
curs amb una classe teòrica i l’entrega

de diplomes, en aquesta ocasió es va
comptar amb la presència de l’Alcalde,
en Sergi Ciurana, que va animar a tots
els participants a seguir practicant i
a fer ús de les noves instal·lacions
de les que disposa la Biblioteca
municipal. No cal dir que en acabar
ho vam celebrar tots junts amb un
petit refrigeri

ENDERROC DE L’EDIFICI DE L’ABADIA
En data 16 d’abril de 2009 i després
de concertar-ho amb Mossèn Xavier
Piqué, l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou, basant-se en els
informes emesos pels serveis tècnics
municipals va enviar una carta a
l’Arquebisbat de Tarragona fent
constar l’estat de deteriorament en
què es trobava l’edifici de l’abadia
situat al carrer Major, núm. 4,

el mes de març de 2010 i van acabar
a l’abril. Actualment el solar buit, està
tancat per una paret feta d’obra, tot
i esperant quina serà la intenció de
l’Arquebisbat envers el seu futur.

Posteriorment, l’11 de maig,
l’Arquitecte tècnic de l’Arquebisbat
un cop va haver inspeccionat l’edifici
i “donat l’estat ruïnós de la casa” va
informar de l’imminent confecció d’un
projecte a fi de procedir a l’enderroc de
l’edifici. El juliol de 2009 Mossèn Piqué
va presentar el projecte d’enderroc a
l’Ajuntament. A l’octubre de 2009 es
va concedir la llicència d’obres.

D’altra banda, el mes de juny, i vist
que la teulada de l’Església va quedar
molt malmesa per les gelades d’aquest
hivern, els coloms i conseqüentment
el vent, l’Ajuntament va aprofitar que
l’empresa TEYCUBER estava instal·lant
la coberta a la sala del cinema per
repassar la part nova de la teulada així
com tota la part vella. També es va
fer pintar amb una pintura especial. El
cost d’aquestes obres va pujar 3.574
Euros.

Finalment les obres van començar

Com a conseqüència de les obres
d’enderroc es va malmetre la canonada
que donava aigua a la font de la “Pitja”,
pendent ara mateix d’arranjar-ho.

“MUNTANYES DE LA
COSTA DAURADA”
El Departament
d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat
a través de la Direcció
General de Turisme està
duent a terme projectes
per millorar l’oferta
turística catalana. En el
marc d’aquest projecte
el Consell Comarcal del
Baix Camp va presentar
un projecte denominat
“Pla de foment turístic
Muntanyes de la Costa Daurada”.
Amb aquest projecte es volia crear
la marca turística “Muntanyes
de la Costa Daurada”, amb el
manual d’identitat corporativa
i el disseny de maquetació de
senyals turístiques.
Al nostre municipi s’han

Paral·lelament, el 9 de juny de
2009, els serveis tècnics també van
inspeccionar el campanar de l’església
de l’Arbocet, arrel d’aquesta inspecció
es va poder constatar l’estat precari
de manteniment en què es troba la

teulada del mateix i per tant es va
requerir a l’Arquebisbat perquè de
forma immediata es prenguessin
les mesures de conservació i
manteniment necessàries.

PRIMAVERA
ACTIVA
El diumenge, dia 9 de maig van començar
els actes del programa Primavera Activa amb
un concert a l’església parroquial de Sant Joan
Baptista i es van allargar fins el mes de juny
amb diverses activitats: caminades, dinars,
exposicions, xerrades,..

oberts a qualsevol suggeriment.

instal·lat dos cartells de
senyalització de VILANOVA
D’ESCORNALBOU, una de
L’ARBOCET i després diferents
cartells senyalitzant els llocs
d’interès del municipi, com
són l’Església de Sant Joan
Baptista, Mas Munté, Torres
de l’Arbocet,...

Aquest programa va néixer amb l’afany
d’acostar la cultura a tots els públics i on
hi tenen cabuda tota mena d’actuacions,
algunes d’elles ja s’han anat fent des de fa
anys, com el dinar de Sant Isidre de la gent
gran, el campionat de botifarra o d’altres, però
aquesta ha estat una manera d’englobar-les
dins un mateix títol i donar-ne, si cap, més
rellevància.
Aquest any, en la seva tercera edició, la
Primavera Activa, ha estat un altre èxit, així ho
creiem des de la regidoria de Cultura, ara bé
sou tots vosaltres, els convilatans que gaudiu
dels seus actes, els qui ho heu de valorar i,
si cal, aportar noves idees, nosaltres estem

Exposició Fem Memòria
Una de les activitats que volem destacar i que
més va agradar, va ser l’exposició Fem Memòria,
coorganitzada amb el Departament d’Interior,
Relacions institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya .
Es va inaugurar dissabte, dia 5 de juny i va restar
oberta durant tot el més. Aquesta exposició venia
del Consell comarcal del Solsonès i després d’aquí
es va dirigir a les terres de l’Ebre. L’acte d’inauguració
va estar presidit per la Sra. Hortènsia Grau, Directora
del Serveis Territorials del Departament d’Interior,
Relacions institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya.

Tot Vilanova
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FESTIVITAT DE SANT ISIDRE 2010
Aquest any, potser perquè va caure en dissabte,
potser perquè el temps hi va acompanyar, o
potser pel caire que va prendre l’acte, la festa de
la Gent Gran va resultar molt lluïda alhora que
emotiva.

NOUS HORARIS AL
CONSULTORI LOCAL
Amb la posta en funcionament del nou consultori local, també
s’han ampliat els serveis sanitaris a la població. Així l’horari del metge,
s’ha modificat i a la vegada ampliat en 1 hora al dia, ara visita de
11:00 a 13:00 h. i cada dia de la setmana, també dimecres. Una de
les principals novetats és la possibilitat de demanar hora, ja sigui
per internet: http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm, o bé
trucant al 902 111 444. Encara que de vegades costi acostumar-se
a aquestes noves eines, hem de pensar que és per un bé per a tots
nosaltres i que faciliten les tasques dels professionals.
L’horari de la infermera, dilluns i divendres també s’ha ampliat i
enlloc de 08:00 a 10:30 h., ara hi és de 08:00 a 13:00 h., d’aquesta
manera aquests dos dies coincideix es seu horari d’atenció amb el
de la doctora.
Es manté l’horari de les extraccions de sang, el primer i tercer
divendres de cada mes de 08:00 a 09:00 h.
Es restableix l’horari de pediatria, i ara visiten, la pediatra i la
infermera de pediatria el primer dimarts de cada mes de 09:00 a
11:00 h. Per demanar hora en aquest cas s’ha de trucar al CAP de
Mont-roig.

Els homenatjats d’aquest any van ser:
• com a matrimoni de més edat, la Senyora
Maria Assumpta Escoda Adell i el Senyor Joan
Aragonès Ferré;
• la persona de més edat és el Senyor Emili
Sabaté Aragonès;
• i també aquest dia es va homenatjar el
doctor Tomás Gómez Sanz, en motiu de la seva
jubilació i després de 36 anys de dedicació a la
medicina a la nostra població
Abans del dinar, com és habitual, es van
fer entrega de les plaques commemoratives, i
aprofitant l’avinentesa, l’Alcalde va fer un repàs per
la vida dels homenatjats. Van ser molt emotives
les paraules d’agraïment del Senyor Emili Sabaté,
a més d’un ens va tocar el cor i ens va fer saltar
les llàgrimes.
El doctor Gómez, que va venir acompanyat

NOUS PLANS D’OCUPACIÓ
Ja comencem a estar familiaritzats amb el concepte “pla
d’ocupació”; subvencions que dóna el Servei d’Ocupació de Catalunya
a les entitats locals per a la contractació de nou personal. Actualment,
tenim dues noves incorporacions corresponents a dos plans diferents:
projecte impuls i pla de neteja de boscos.
El Departament de Treball va idear el Projecte Impuls com
una alternativa a la crisi econòmica i promoure la contractació de
personal. A Vilanova d’Escornalbou ens va ser concedit un treballador
per un període de sis mesos. Per altra banda, degut a les fortes
nevades dels dies 8 de gener i de març, els boscos van quedar en
molt mal estat, sobre tot per la caiguda de pins. Per tal de fer front
a aquesta situació es van concedir subvencions als municipis més
afectats, al nostre ens va ser concedit un treballador per un període
de tres mesos.

ACTUALITZACIÓ DADES
CEMENTIRI MUNICIPAL
Durant la tardor de 2009 es van realitzar diverses obres
d’arranjament al cementiri municipal de Vilanova d’Escornalbou i
de les que encara queda pendent fer-hi arribar els serveis d’aigua
i llum.
Un cop determinades les obres de construcció i manteniment
a fer-hi, aquest any s’ha començat a crear un fitxer, a la vegada que
a actualitzar les dades corresponents a la relació de nínxols que hi
ha. Les dades que consten actualment a l’Ajuntament són molt
antigues i és per això que mitjançant una carta es va sol·licitar als
veïns que tinguessin a bé posar-les al dia. Val a dir, que molts ja
ho han anat fent.
A la vegada, es crearà la mateixa base de dades pel cementiri
de l’Arbocet, del que fins ara no es disposava de cap tipus
d’informació.
Per aquest any s’ha creat també una taxa pel Manteniment
del Cementiri de 12 € nínxol any, que ajudarà a pal·liar part de les
despeses descrites més amunt.

Tel. 629 763 573

A les postres, el Senyor Joan Aragonès va voler
dedicar una cançó a tots els assistents i entonant
“Mi casita de papel” (de l’orquestra “Topolino”) ens
va fer vibrar al mateix temps que ens va deixar a
tots bocabadats.
I per finalitzar, l’acte va estar amenitzat pel Grup
Montsant, que com l’any passat ens va fer ballar i
passar una estona agradable.
Per molts anys i enhorabona a tots!
Esperem que l’any vinent puguem gaudir tots
plegats un altre cop d’una festa tant maca.

WWW.VESCORNALBOU.CAT
www.vescornalbou.cat aquesta és la nova
pàgina web del municipi. Des de principis d’any
s’ha estat treballant en l’edició d’aquesta pàgina
web. En un primer moment, decidint el disseny de
la pàgina, en el qual s’han utilitzat els colors blau i
verd (aquest últim identificatiu del nostre poble).
Més tard, l’empresa IDISC Information Technologies
va ser l’encarregada de la part tècnica; creant el
format i el gestor de continguts. A partir d’aquest
moment, només calia omplir-la amb la màxima
informació possible sobre el nostre municipi;
informació que havia de complir dues missions:
la primera, donar una visió global i concreta del
nostre municipi per a la gent que, sense haverlo conegut mai, entra per primer cop a la nostra
pàgina; la segona, donar informació puntual i
detallada als habitants del nostre municipi sobre
els serveis oferts, les activitats organitzades,...

virtual,... bé, de fet, el millor serà que us hi passegeu
i aneu descobrint tot el què us pot oferir.

Com hem dit anteriorment, l’empresa IDISC
va ser la responsable, entre altres coses, de crear
el gestor de continguts. Què vol dir això? Doncs
que ells ens han proporcionat un eina de gestió
mitjançant la qual el personal de l’ajuntament
podrà anar introduint tota la informació en aquesta
pàgina. D’aquesta manera s’aconsegueix que la
gestió de la mateixa sigui molt més àgil i fàcil.

Com a novetats més importants, podem
destacar l’apartat de l’etram; aquest és un nou
canal de comunicació entre ciutadà i ajuntament.
A través d’aquest aplicatiu es poden presentar
instàncies genèriques, queixes i suggeriments,
sol·licitar documents del padró... Amb la introducció
d’aquest element (que s’ha d’anar ampliant poc a
poc) es pretén facilitar al ciutadà el màxim possible
la seva relació amb l’Administració, estalviant visites
d’aquest a les oficines municipals. Per altra banda,
també es treballa en millorar la informació del
ciutadà sobre les novetats del municipi. Per a això,
s’han creat dues noves eines: les alertes al mòbil
i el butlletí electrònic. Per poder gaudir d’aquests
serveis només cal donar-se d’alta a la pàgina web.
Amb les alertes al mòbil, les persones interessades
rebran missatges al seu telèfon amb les pròximes
activitats culturals, esdeveniments importants,... El
butlletí electrònic proporcionarà aquesta mateixa
informació però més detallada i a través del correu
electrònic.

Pel que fa al contingut, en ella hi podrem
trobar tot tipus d’informació com els resums de
les Juntes de Govern i sessions de Plens, indrets
interessants per visitar, serveis que ofereix el
municipi, presentació de les entitats,carrerer i vol

Esperem que aquesta nova eina sigui de gran
utilitat tant per al ciutadà com per al Consistori
i, com sempre, confiem que entre tots, amb els
vostres suggeriments i propostes, l’anirem millorant
poc a poc.

Encara hi estem treballant per aconseguir
aquestes dues missions, però ja està molt
avançada!

Tel. 676 282 935

Bar Musical La

per la seva filla i la seva néta, també ens entendrir
amb un discurs molt commovedor i en el que
va fer un repàs per la seva trajectòria a Vilanova
d’Escornalbou Veureu que en aquest mateix
número hi ha una carta publicada pel doctor on
hi ha un extracte del discurs.

Cava

Caixa Tarragona
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El dia 19 de juny
el Conseller
d’Ensenyament
inaugura l’edifici
de la Llar d’infants i
Biblioteca Municipals
L ’ a c t e
d’inauguració va
començar a les 10:45
h. del matí d’un
dissabte una mica
ventós, tant va ser
així que l’aperitiu final
que s’havia de fer a
l’Avinguda de Reus es
va haver de traslladar
a la sala del cinema
del centre cultural.

En els darreres mesos, dos
Consellers de la Generalitat de
Catalunya han visitat la nostra
població. El darrer cop va ser
l’Hble. Sr. Ernest Maragall i Mira,
Conseller d’Ensenyament, i és que
la ocasió s’ho valia; inauguràvem
el remodelat edifici de les “escoles
velles” on ara es troba la llar
d’infants i biblioteca municipals.
Tal i com va dir el Conseller “...
heu apostat i heu guanyat. Heu
recuperat les velles “escuelas
nacionales” per posar-hi la millor
garantia de futur i l’ànima cultural
del poble”.
La sanitat, amb la inauguració
del nou consultori municipal, i
l’ensenyament, amb aquest nou
edifici, són uns dels pilars bàsics
on s’ha de construir el nostre futur.
És indispensable establir uns bons
fonaments per tal que les noves
generacions pugin mirar endavant
amb força i valentia.

En arribar el
Conseller es va dirigir
directament al nou
edifici, allí l’esperava
l’Alcalde i el Regidor
d’Ensenyament
acompanyats pels altres
membres del consistori, la
directora de la Llar i l’educadora,
la directora de l’escola “Font
de l’Arc”, l’inspector, el Sr.
Valverde i altres autoritats
com el director dels serveis
Territorals d’Ensenyament
a Tarragona, el Sr. Villena, i
alcaldes de poblacions veïnes.
Després de la benedicció de
rigor, el Conseller va poder
visitar les instal·lacions de les
que va quedar sorprès “... una
Llar d’infants i una Biblioteca
lluminoses i obertes al món”
Un cop destapada la
placa inaugurativa, l’Hble.
Sr. Maragall, es va dirigir a
l’Ajuntament on va signar el
llibre d’honor.
Finalment, juntament amb
els veïns del poble vam celebrar
l’acte amb un refrigeri.

TINET AULA
Un altre any
hem acollit un curs
de l’Organisme
autònom OASI,
depenent
de
la Diputació de
Tarragona. En
aquesta segona
edició es va
decidir fer dos
grups d’Internet
Avançat; ja que els
usuaris matriculats
ja tenien un bon nivell. Les classes
anaven dirigides a aprofundir
els coneixements adquirits
anteriorment pel que fa a la
navegació per internet i les seves
possibilitats.
En l’acte de cloenda del curs;

Notícies ajuntament

ÀREA DE LLEURE DE LA
FONT DE L’ARC
Tot recordem la Font de l’Arc com a zona
d’esbarjo quan érem petits, allí s’hi feien
“batalles” i servia de lloc on amagar-se o fer
la “berenada”. Malauradament i tot i haver
millorat el seu aspecte ara fa uns 15 anys
quan es va construir l’àrea de lleure i s’hi van
posar taules i bancs de pedra i barbacoes on
la gent podia anar a fer graellades, ara s’ha
convertit en una zona on gairebé només hi
va gent de fora a dinar. Tots hem vist l’estat
en que es troba actualment i és que la gent
no tenim cura del nostre entorn, s’hi llença la
brossa al terra, s’han anat trencant les taules
i els bancs per seure, fins hi tot es van fer
pintades a la Font.
Fem una mica de memòria històrica i
recordem que antigament la Font, situada
prop del camí de les Masies, proveïa
els veïns de la vila d’una aigua de millor
qualitat, segons deien, que les de la Font
de la Vila. L’any 1869 la vila va contractar
un pedraire de Reus, Agustí Mestre, per
refer la Font de l’Arc. L’any 1883 la pica i
el sòcol de la font es traslladà a la font que
l’Ajuntament va construir a la plaça de la
Vila, avui desapareguda. La font adopta el
nom de l’Arc per la proximitat que té amb un
arc de pedra. Més recentment , una mostra
de la importància que aquest indret té pels
habitants de Vilanova d’Escornalbou és que
l’escola n’agafa el seu nom: CEIP Font de
l’Arc.
És, per tant, un indret que cal conservar
i que l’Ajuntament en el seu afany per
recuperar, primerament va demanar una
subvenció al Consell Comarcal l’any 2008
per arranjar el tros de camí que va des de la
carretera de l’Argentera fins a la riera, un tram
d’uns 200 m., ja que el camí en aquesta zona
estava molt malmès. Un cop concedida, el
desembre passat van començar els treballs
i es va eixamplar els camí fins a 3 mts., ja
que fins ara l’amplada no era constant, i
els nois de manteniment de l’Ajuntament
van pavimentar-lo, així mateix van netejar
les cunetes que es trobaven cobertes de
vegetació i plenes de terra.
Pressupost total dels treballs: 		
8.600,00 €
Subvenció concedida Consell Comarcal:
6.772,88 €
Recursos a aportar per l’Ajuntament:
1.827,12 €

Després, gràcies al “pla d’ocupació” que es
va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya,
es va concedir la contractació d’una persona en
jornada de 5 hores per tal de netejar aquesta
zona i intentar recuperar la mina que donava
aigua a la Font, d’aquesta manera es va poder
netejar de vegetació els voltants de l’àrea de
lleure i també la riera que hi passa pel costat.
Cost 1 persona durant 6 mesos - 5 h/dia:
5.284,72 €
Subvenció concedida Pla Ocupació:
5.284,72 €
Intentar que l’aigua de la mina tornés a
baixar per la Font va ser tasca impossible, doncs
la mina està seca, però una de les tasques
pendents per tornar a tenir aigua fresca, serà
la de portar una canalització des del dipòsit
municipal que es troba molt a prop.
La Font es va netejar de les pintades
incíviques que s’hi havien fet i també es va
instal·lar una reixa de desaigüe a l’entrada de
la mateixa perquè moltes vegades es trobava
coberta d’aigua.
Ara només resta condicionar i arranjar la
zona d’esbarjo per tal que tots en puguem
tornar a gaudir.

PROGRAMA EXTRAORDINARI
INVERSIONS I
MANTENIMENT 2010

el professor i el Sr. Alcalde,
van fer lliurament dels
corresponents diplomes a tots
els assistents al curs. Aquests
van voler agrair la dedicació
del professor fent-li entrega
de dos plats de record del
municipi.

En data 26 de febrer de 2010, la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la convocatòria del Programa Extraordinari
Inversions i Manteniment 2010 (PEIM); en la
qual es contemplaven dos tipus de subvencions:
per obres d’inversions (s’ha emprat per fer la
instal·lació de l’ascensor a l’Ajuntament) i per
manteniment (tasques pròpies de manteniment
de l’Ajuntament).
Concretament, en aquest últim programa
s’han inclòs les següents actuacions:
Arranjament del camí de l’Argentera (tram

Font de l’Arc): esplanada i desbrossada del camí
per a la posterior aplicació del formigó.
Adequació de la senyalització viària: instal·lació
de senyalització vertical i pintura de senyalització
horitzontal als carrers del municipi. Aquesta actuació
està prevista realitzar-la cap al setembre.
Obres de manteniment a la Sala del Cinema:
diverses obres de paleta a la Sala del Cinema.
Obres de manteniment a l’Ajuntament:
instal·lació del parquet i portes a l’edifici
consistorial.
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l’entrevista:
DEL CARBÓ A
LA LÀMPADA

F

eia temps que havia quedat
amb el Josep M. i el seu fill,
el Valentí, per fer petar la
xerrada. A Vilanova tenim el luxe
i el privilegi de poder comptar
encara amb una sala de projecció
de cinema, encara que també
s’hi fa teatre i altres celebracions.
Segurament és l’únic cinema de
poble que queda al Baix Camp.
El Josep M. recorda que quan
ell va començar a “tirar” el cine va
coincidir que l’any 1959 va entrar
a formar part de la junta del cafè.
Per Pasqua s’havia de fer cinema
i la persona que ho havia fet fins
aleshores havia entrat a treballar
al pantà de Riudecanyes i no ho
va poder fer més.
El que llavors era president,
l’Amadeu Rofes, em va proposar
que m’encarregués de tirar el cine, i
jo, sense pensar gaire li vaig dir que
sí. Vaig agafar un rotllo del Nodo*
i durant alguns dies al vespre
vaig anar fent proves. Teníem
una màquina que jo sempre l’he
anomenat la dels “filferros” . Per
què, de fet, era amb aquest sistema
que funcionava. A la sortida de la
màquina hi havia una finestreta
per on es projectava la llum cap a
la sala. Tenia els suports trencats
i per aguantar-la, premíem més
o menys els filferros, que quasi
sempre estaven rovellats. El que
vaig arribar a patir amb aquella
Ossa! (marca de la màquina).
De molt petit, recordo que era
festa i jo era dins al cine amb la
meva família i uns parents, quan
de sobte vàrem veure foc aquí dalt
de la màquina. Vam sortir tots al
carrer i vàrem poder veure com el
maquinista, l’Alfredo de cal Feliu,
llençava la cinta de la pel·lícula
encesa per la finestra. Això ja va
passar amb aquesta màquina més
vella. Les cintes de les pel·lícules,
en aquell temps, prenien amb

molta facilitat. No va passar massa cosa,
només les mans una mica cremades
del maquinista. El mateix li va passar
a la taula de fusta que s’utilitzava per
fer el canvi de rotlle i que avui en dia
encara es guarda en aquell racó (em va
assenyalar un cantó de l’habitació).
Havíem quedat per parlar del tema
al mateix habitacle on es tira el cine.
És un espai que ha estat rehabilitat
recentment, igual que la sala de cinema.
S’hi accedeix per unes escales que hi ha
al vestíbul de l’edifici. Just quan arribes a
dalt et trobes amb una altra relíquia de
l’època: una màquina que va ser la que
va substituir la dels “filferros”. Una mica
plena de pols, però en un estat prou bo
de conservació.
*NO-DO (acrònim de NOticiaris
i DOcumentals) és el noticiari que
precedia obligatòriament la pel·lícula en
els cinemes durant l’època franquista.
Després d’una etapa prèvia durant la
guerra civil en la qual es deia simplement
Noticieros, el NO-DO (Noticiaris i
Documentals), es va crear per acord de
la Vicesecretaria d’Educació Popular del
29 de setembre de 1942 i per resolució,
de la mateixa, del 17 de desembre del
mateix any, (B.O.E. 22-12-1942), “a fi de
mantenir, amb impuls propi i directriu
adequada, la informació cinematogràfica
nacional”.
La primera projecció es va realitzar
el 4 de gener de 1943.
Durant la seva existència va mantenir
l’exclusivitat quant als reportatges
exhibits en sales cinematogràfiques.
La seva projecció va ser obligatòria en
passi previ a la pel·lícula fins a gener de
1976, però va sobreviure fins a 1981,
encara que ja amb caràcter voluntari.
Doc.: Viquipèdia
Ens vàrem assabentar que a Vilaplana
teníem una màquina que anava molt
bé, la vàrem anar a veure i ens van

comentar que l’havien comprat a
Barcelona. Així va ser que vàrem anar
tres membres de la Junta cap a la Porta
de l’Àngel de Barcelona, on hi havia una
petita fàbrica on es pot dir que feien
la màquina a mida de les necessitats
de cadascú, sense marca ni papers. La
vàrem encarregar, però conservant
l’antic lector de so de la màquina
vella, que era prou bo... tot per abaratir
costos, és clar.
El dia que la vàrem estrenar, es va
passar la pel·lícula Al este del edén.
Recordo aquell dia molt bé, perquè
jo semblava una criatura amb sabates
noves: la màquina nova de trinca i
que no feia gairebé gens de soroll,
no havia d’estar pendent de prémer
els filferros, i al damunt una pel·lícula
d’estrena. No podia demanar res més.
L’únic problema que hi va haver va ser
que la projecció va començar quasi tres
hores més tard perquè havíem de fer
el passi amb el cinema Kursal de Reus
i la pel·lícula va perdre l’últim cotxe de
línea. Total que al final la vàrem haver
d’anar a buscar nosaltres.
En aquell temps, les màquines de
cinema, per fer la llum amb la que es
projectava la pel·lícula, utilitzaven el
típics carbons. Es tractava de fer cremar
dues barres d’un carbó especial que,
a més, sempre havien de conservar la
mateixa distància entre les dues, uns
dos mil·límetres. Doncs bé, s’havia
d’estar alerta i anar acostant-los, a mà.
Més tard s’hi va posar un motoret per
fer aquesta feina, però també havies
d’estar alerta perquè no era massa
exacta la distància que anava deixant,
i a part, quan canviava el temps, amb
la humitat, els carbons no cremaven
mai igual.
Parlant de carbons... me’ls portaven
de Suïssa. Es tractava d’un material
més bo del que aquí es podia trobar:
cremava de manera més uniforme i
duraven més. Pensa que si la pel·lícula
no era molt llarga, quasi que no calia
canviar-los. Vaig treballar set anys al
Racó de l’Arbocet i l’amo, que era suís,
quan anava de vacances al seu país,
me’n portava.
Quan es canviaven els carbons,
durava uns minuts que es parava la
projecció. Durant els anys 50 i 60, això

no era problema, ja que la gent
esperava qualsevol parada per posar
música de gramola i sortir a ballar,
igual que durant la mitja part de la
sessió. Cada diumenge es passaven
dues pel·lícules. Entre una i l’altra
hi havia una parada, la durada de la
qual, depenia una mica de si el relleu
amb el poble amb el que et tocava,
normalment Mont-roig, estava
ben coordinat o no. És dir, que cap
màquina o maquinista no tingués
algun destorb que fes endarrerir la
roda.
El Josep M. Anguera va ser durant
24 anys el maquinista oficial de
Vilanova, només interromput uns
pocs mesos en què el varen suplir
el Francisco Escoda i el Rafel “de
la Paca”.
A partir de l’any 1981, el Valentí,
el seu fill, ja es va començar a quedar
sol en algunes projeccions. Això vol
dir que ja porta més anys que el seu
pare al front d’aquesta tasca. És qui
encarna el pas de la màquina de
carbons a la de làmpada. Com ell
mateix em deia: Això és una classe
de feina que, o t’agrada molt i t’ho
estimes, o dures menys que un
caramel a la porta d’un col·legi.
Segur que no li falta raó al
Valentí. De fet, segurament si
avui en dia seguim fent cinema a
Vilanova és en gran part, gràcies a
ell. No cal dir que de guanys ni un
(almenys d’econòmics). Ara, quan
el sents parlar del funcionament de
la màquina i de les projeccions, i de
la quantitat de títols de pel·lícules
diverses que té al cap, t’adones que
ets davant d’alguna cosa més que
un operador de cinema. Ets davant
d’un pou de ciència, però, sobretot,
d’experiències viscudes en un racó
de la nostra vila tan significatiu
per a tots: el cinema de la secció
recreativa.
Us recomano que la propera
vegada que aneu al cine, demaneu
al Valentí si us pot ensenyar el
funcionament de la màquina. Ah!,
i no us perdeu el canvi de rotlle: tot
un art.
Regidoria de Cultura

Josep M. REbull

Reparació de calçat
SERVEI A DOMICILI

Av. Catalunya, 64 • 43300 Mont-Roig del Camp (Tarragona)
Tel. 977 83 83 00 • Fax: 977 83 74 21 • info@vedireco.com • www.vedireco.com

C/ Extremadura, 14
43850 Cambrils
Tel. 617 080 073
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Notícies

LLAR D’INFANTS, VALORACIÓ DEL CURS
Acabem aquest primer any de curs
amb un molt bon gust de boca, creiem
que em complert una bona part dels
nostres objectius generals, i que la
manera de treballar amb els nens i
nenes mitjançant les experiències ha
estat positiva.

companyonia...l’escola de qualitat serà
només aquella que doni la instrucció
necessària per mantenir l’interès dels
infants. En comptes de reprimir-los, els
ha d’oferir un descans de la supervisió i
la interferència que a les cases petites
sembla gairebé inevitable.”

Se’ns trenca el cor al veure que
els nostres petits es van fent grans i
canvien de centre, Vinyet i Hannah, us
trobarem molt a faltar; però n’entraran
de nous, noves rialles, nous plors,
noves carantoines, noves famílies,... El
proper curs 2010-2011, la llar d’infants
comptarà amb 14 nens i nenes,
distribuïts amb dues aules: P1 classe
dels caragols que son nens i nenes d’
1-2 anys; P2 classe dels esquirols, nens
i nenes de 2-3 anys.

Bertrand Russell: Educació i Ordre
Social.

Des de la nostra llar d’infants
pretenem crear un espai on tots els
nens i nenes es puguin desenvolupar,
explorar, crear, preguntar, observar,...
tot d’elements que els envolten en
el seu dia a dia, aprendre d’aquests
elements i obrir la seva mentalitat cap
a l’exploració de l’entorn immediat.
També donem molta importància al
que és el joc, i considerem que amb
el joc s’aprenen tot de conceptes de
forma involuntària i molt importants
per al seu ple desenvolupament. A
través del joc els infants construeixen
nous descobriments i coneixements.
“L’escola bressol ha de ser
una escapada cap a la llibertat
de moviments, de sorolls i de

Com a element destacable de la
llar d’infants, ha estat l’ incorporació
d’una activitat extraescolar d’anglès,
la mare d’un dels nens, com a persona
nativa, ha realitzat classes a 5 dels 7
nens i nenes assistents durant el
curs. Vam creure oportú realitzar les
classes ja que en aquesta edat és
quan fan l’ incorporació del llenguatge,
segons molts experts l’aprenentatge
d’idiomes en aquesta edat permet
una millor adquisició de l’accentuació
i sobretot quan abans s’acostumin
a una segona llengua molt millor.
Sabem que l’anglès és molt important
per afrontar el món avui en dia,
cada dia tot molt més proper amb
les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació. Estem molt contents
de com s’ha guiat aquesta activitat,
ja que les dues hores setmanals que
realitzen consisteixen en cantar i
jugar tot aprenent l’ idioma. És una
activitat molt moguda i molt dinàmica
que els nens i nenes esperen amb
il·lusió. I com que ha funcionat tant
bé, l’any vinent repetirem, si els pares
ho desitgen.
També hem incorporat una petita

piscina al pati, ja que com hem dit
abans, volem realitzar tot d’accions
perquè tot jugant anem aprenent
valors, hàbits, coneixements,
capacitats,...durant el mes de juliol
s’ha dut a terme aquesta activitat per
canviar el ritme de tot l’any, i així no
se’ls hi faci feixuc.
El dia 29 de juliol, el centre realitza la
festa de final de curs amb els familiars
i així acomiadar adequadament un
any fantàstic. A partir d’aquí el dia 30
serà dia de valoració del curs, recollir,
endreçar, tancar el centre.
Reobrirem les portes de la llar el dia
23 d’agost per a les educadores i el
30 pera tots els nens i nenes.

En aquesta edició de la revista,
volem afegir un petit article de la
Psicòloga Verònica Trujillo, dedicat
a tots els pares i mares i als que ho
seran, un article que ens explica
com fer ús del conte com una eina
terapèutica, aquest com un bon hàbit
tant per comprendre les situacions
actual com per les que vindran,
per entendre emocions, fomentar
la imaginació, incorporar un bon
vocabulari,... En un apartat la Senyora
Trujillo diu: “Amb els contes, els nens
descobreixen el món. I també poden
ajudar a la comprensió i resolució de
conflictes i inquietuds”. Espero que
els agradi la lectura.
Les educadores

eL CONTE COM A EINA TERAPÈUTICA
Els hàbits que s’adquireixen
durant els primers anys de vida
deixen empremta, i fins i tot
ens poden acompanyar sempre
més. Així, és molt recomanable
ensenyar als més menuts, des
de ben petits, que cal que es
familiaritzin amb els llibres
i amb el fantàstic món de la
lectura.
Bowlby, metge, psiquiatre i
psicoanalista, va ser especialment
conegut pel seu interès en el
desenvolupament infantil i pels
treballs pioners sobre l’establiment
del vincle afectiu en la infància.
En la seva tesi postula que els
humans desenvolupem un vincle
afectiu amb les persones que són
més rellevants per a nosaltres, i
que aquest ens proporciona la
seguretat emocional indispensable
per a un bon desenvolupament
de la personalitat. D’aquesta
manera, la lectura ens pot ajudar a
establir aquest vincle entre adults
i infants.
A casa, l’hora d’anar a dormir
pot convertir-se en un espai íntim
i propici on pares i nen, a més de
compartir la lectura, comparteixin
una comunicació afectiva amb
atenció, mirades, carícies i petons
de bona nit.

A l’escola, a més d’una activitat
lúdica, és un aprenentatge intel·lectual i
emocional. La lectura és un procés lligat
a l’evolució del nen. Amb tres i quatre
anys, els nens comencen a comprendre
que determinades situacions provoquen
certes emocions. Com diu l’escriptora
Elsa Punset, «als nens se’ls ensenyen
tot tipus de coneixements, però no
se’ls ensenya a gestionar les seves
emocions». Amb els contes, els nens
descobreixen el món. I també poden
ajudar a la comprensió i resolució de
conflictes i inquietuds. Tot i ser petits,
també es troben immersos en situacions
noves i inesperades, i moltes vegades
són els adults que, amb la millor de
les intencions, intenten protegir-los
relativitzant els fets, o apartant-los. Però
és important fer-los participar, que se
sentin reconeguts i acceptats dins de
la família. Els nens i nenes d’entre sis
i vuit anys poden presentar dificultats
a l’hora de posar nom a l’emoció que
senten. La condició imprescindible per a
un desenvolupament natural i positiu en
aquesta etapa és que l’adult ajudi el nen
a exterioritzar els seus sentiments. Amb
l’empatització del personatge podem
explicar contes que ajudin a normalitzar
la situació i la identificació de les
emocions. Podem treballar la tristesa,
ja sigui en la pèrdua i en l’elaboració del
dol per la mort d’un ésser estimat, o per
la malaltia que presenta algun membre
de la família. O la por, amb totes les

seves vessants: a la foscor, a estar
sol, als trons i tempestes, als animals,
als fantasmes, bruixes, dimonis i tota
classe de monstres esgarrifants.
La vergonya que poden sentir els
nouvinguts d’un altre país, l’alegria o
l’enveja pel naixement d’un germà o
per la seva adopció, la confusió per la
separació dels pares, per la formació
de noves relacions, de noves famílies.
Podem treballar valors com l’amor,
l’amistat, l’autoestima, la cooperació,
la tolerància, la justícia, la valentia,
la paciència, la llibertat, la sinceritat,
el respecte a un mateix, als altres i a
l’entorn, etc.
Amb l’ajuda d’estratègies
d’afrontament com la imaginació, la
fantasia, la simbolització, la identificació
amb el personatge... pot ser realment
sorprenent el nivell d’assoliment de
coneixements que adquireixen els
infants. És aconsellable recordar que

no s’ha de facilitar tota la feina, i
és amb un bon mètode socràtic
que podem orientar la història
(que no manipular), a partir de la
qual mitjançant preguntes podem
inferir a una bona reflexió per part
del nen o nena i que expressi les
seves emocions, en un entorn
càlid, comprensiu i sense crítiques
que prèviament haurà creat el
narrador.
Podem aprofitar l’hora del conte
per crear un espai d’escolta activa,
d’entendre i gestionar les emocions
construint i solidificant així les bases
per a una bona autoestima.
Verònica Trujillo
Psicòloga i Tutora del curs Tècnic
en Educació Emocional de PrisMa
veronica.trujillo@prisma.cat
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ADF

SUMARI DE LES
ACTUACIONS DE
L’ASSOCIACIÓ
DE DONES
Associació De Dones De Vilanova
D’escornalbou I L’arbocet
El passat diumenge, dia 11 de juliol,
coincidint amb el dia de la benedicció
dels vehicles (Sant Cristofol – 10 juny)
l’Associació de Dones va celebrar el dia
de l’esclerosi múltiple afegint-se a la
campanya “Mulla’t”. Com cada any
vam muntar una parada als porxos
de l’Ajuntament, on es van vendre els
articles proporcionats per la Fundació
Esclerosi Múltiple. Val a dir, que és una
de les campanyes on hi col·labora més
gent i en la que es van recaptar un
total de 579 €.
Volem agrair a tots els qui d’una
manera o d’una altra ens han ajudat i
han participat en aquesta causa.
Un altre dels actes que l’Associació
de dones de Vilanova d’Escornalbou i
l’Arbocet va poder organitzar aquest
passat hivern gràcies al suport
de l’Ajuntament, va ser el curset
d’informàtica. Des d’aquí animem

a tothom a seguir practicant amb
l’ordinador, perquè és una eina
indispensable per al futur, i no tan sols
per als joves, també per a la gent més
gran que van ser els qui van participar
en més gran nombre al curs.
Per aquest estiu l’Associació no ha
preparat cap acte especial, de totes
maneres un cop els actes de la Festa
Major d’Estiu hagin acabat i abans de
la diada de l’11 de setembre estem
preparant un sopar, diguem que de
“comiat d’estiu”, i al que esperem hi
assistiu totes. Aquests darrers anys
hem anat retrassant una mica el
sopar, que abans es feia al juny o juliol,
però degut als altres actes paral·lels
que es van organitzant, hem cregut
convenient fer-ho així.
Un altre actuació que ens queda
pendent és l’organització de l’excursió
que com l’any passat també serà cap
al setembre.

La nova associació de
joves els dos tombs
El jovent de Vilanova ens hem
volgut unir per crear la nostra
associació, anomenada Associació de
Joves els Dos Tombs. És un projecte
que iniciem amb moltes ganes i
il·lusió aquest mateix estiu. Els joves
hem decidit que ens volem moure,
volem participar en la vida del poble
i comencem col·laborant en les
activitats d’aquesta festa major d’estiu
2010. Amb el pas del temps volem

Associació de Joves
Els Dos Tombs

promocionar més festes pel jovent i,
en definitiva, augmentar la participació
dels joves en les activitats del poble.
Esperem poder tirar endavant
l’associació i demanem suport per part
de la gent del nostre poble.
Per acabar, agraïm la col·laboració
de la Provi Bargalló que ens ha fet el
logotip de l’associació.

Marta De Mora

JOVENTUT

Tècnic de Joventut

Des de fa uns mesos la tècnica de
joventut i els joves s’han anat reunint.
Fruït de les ganes del jovent de Vilanova
per organitzar i preparar activitats al
poble hi ha un grup de joves que ha
decidit crear una associació de joves.
El grup s’ està preparant per
coorganitzar el casal d’estiu que es
portarà a terme la primera quinzena
d’agost i col·laborar en l’organització

de la nit jove i altres actes de la festa
major.
Ja s’està pensant en diverses
propostes d’activitats, festes, sortides...
però per fer les coses bé s’ha d’anar a
poc a poc. Esperem que les primeres
col·laboracions dels joves siguin un
èxit i poder oferir al poble una visió
dels joves diferents. Uns joves actius,
dinàmics i solidaris!

mobles cambrils
vendes: C/ drassanes, 16
eXposició: c/ colom, 49 - cantonada plaça concòrdia
tel. i Fax: 977 79 36 48
43850 cambrils
distribuïdor oficial

El temps passa i ja tornem a estar
a l’estiu, les altes temperatures i la
calor ja les tenim aquí i per tant
el perill dels incendis forestals
que augmenta dia a dia. Per sort,
enguany hi hem arribat amb els
boscos ben verds després d’un
hivern i una primavera amb força
pluges, cosa que fins ara ens han
donat una certa tranquil·litat. Ara,
però, com és natural, la calor fa
que el risc d’incendis sigui més
alt cada dia, per això una vegada
més demanem que tots ho
tinguem present i evitem fer foc
en qualsevol indret.
El perill d’incendis no és una
cosa nova, ha existit sempre, però
degut a que l’agricultura cada
cop és més ruïnosa, cada any

ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS
Com a membre de l’Associació de
Jubilats de Vilanova d’Escornalbou,
voldria posar de manifest el pla
d’activitats dutes a terme aquí,
al nostre poble, a proposta de
l’Ajuntament i acollides al Pla
d’Ocupació posat en marxa, dins el
qual podem disposar d’una persona
especialitzada durant sis hores al
dia per a desenvolupar diverses
activitats de preparació física o
d’àmbit cultural i d’aprenentatge,
per exemple: tallers per a exercitar
la memòria; sessions de gimnàstica
i exercicis corporals, bàsics per tal
d’agilitzar i flexibilitzar el nostre cos;
memòria emocional, necessària
pel desenvolupament de l’estat
d’ànim i positiu funcionament dels
òrgans vitals.... També hi ha classes
de català, per a poder-lo escriure
correctament, doncs és trist i
lamentable que moltes persones
grans no sàpiguen escriure la
llengua que parlen quotidianament.
Podem gaudir, també, d’aula
d’història del poble i de costums
d’abans, explicant cadascú, segons
els seus coneixements, de com es
vivia al nostre entorn, les costums,
les festes de llavors, els jocs
d’infància, menjars, ... Igualment
es fa un recull de fotografies
antigues de Vilanova i de diverses
eines i estris sia del camp o de la
llar, objectes que ja són història
per a coneixement de les noves

pàgina

9

s’abandonen més terres i això fa que
la massa forestal tingui més continuïtat
i arribi més a prop de les nostres cases,
per aconseguir una certa tranquil·litat
els esforços hauran de ser més grans
cada dia.
Aquest any l’ADF ha destinat
la subvenció que ens concedeix
el Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i l’ajut de l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou a l’adquisició
d’una màquina desbrossadora. Aquesta
eina és molt interessant ja que ens ha
de permetre mantenir nets diversos
indrets. Fins ara s’han pogut netejar
alguns camins i tallafocs i també
l’accés i l’entorn de la bassa per tal de
facilitar al màxim el proveïment d’aigua
als bombers en cas d’incendi.
L’ADF desitja un bon estiu a tothom
i demana estar alerta per tal de poder
acabar l’estiu sense cap ensurt.

Josep M. Anguera i Guitart
Associació de Jubilats de
Vilanova d’Escornalbou

generacions que després es passaran
a l’ordinador per finalment publicar-ho
en DVD, quedarà ja registrat i estarà a
l’abast de qui el vulgui adquirir.
S’ha dotat el nostre local
d’equipament informàtic, compost
de sis ordinadors amb els seus
corresponents accessoris, cedits
generosament per la companyia Repsol.
Per aquest motiu s’ha obert un curset
d’informàtica aquí al casal, afegint-se
als altres tallers abans esmentats i que
s’estan desenvolupant amb eficiència
a càrrec del dinàmic professor David
Gateu. També està en preparació
un curset d’aprenentatge de l’ús del
telèfon mòbil per a gent gran.
Aprofito per informar que vam
aconseguir 8.788 punts del projecte
“Tu ajudes” promogut per Caixa
Tarragona i que són 1.530 €, dipositats
en la compte que tenim amb aquesta
entitat. Gràcies a tots els que ho vau fer
possible amb els vostres vots!
Gràcies també a l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou pel seu ajut
al desenvolupament d’aquest paquet
d’activitats tan eficients i dinàmiques.
Tot sia pel benefici de la nostra gent
gran.
Entre tots hem de fer nostra aquella
dita popular que diu “... GENT GRAN;
GENT IMPORTANT.... GENT GRAN
INTERESSANT...”

pàgina

10

Tot Vilanova

FEBRER DE 2010

COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU

Entitats
14 d’agost tarda ➟ Trobada al nostre poble
Vilanova d’Escornalbou
Per confirmar ➟ Riudecanyes

En aquesta ocasió, la Colla
Gegantera i Grallers aprofitem la
nova edició de la revista del nostre
poble, per fer-vos saber de les
sortides que tenim projectades
per aquest estiu, amb els nostres
renovats gegants Sebastiana i

Agustí i també amb el capgrossos
Peret i Mandinga, desitjosos de que
tots els nens els facin crear vida:

11 setembre tarda ➟ Cambrils

7 d’agost tarda ➟ Colldejou

Ja ho sabeu, si ens voleu acompanyar,
estarem encantats de gaudir de la vostra
companyia.

8 d’agost tarda➟ Mont-roig del Camp

Octubre per confirmar ➟ Vandellòs

LLIGA CONTRA EL CÀNCER

Comarques de Tarragona i terres de l’Ebre

secció
recreativa

En arribar l’estiu, i concretament el mes
de juliol, comencem a preparar-nos per fer
el festival amb la finalitat de recaptar diners
a favor de la lluita contra la malaltia del
càncer.

Ja estem a meitat d’estiu i
esperem que us estigui provant!!

Nens, nenes, joves i persones més grans
comencem a animar-nos per preparar aquest
festival. Els més petits, aquest any ja es volen
fer responsables per assajar tots sols i entre
tots els hem d’ajudar. Des d’aquesta entitat
els hi dono el meu suport i ànim perquè
segueixin així durant molts anys.

Moltes gràcies a tots!
Bona Festa Major 2010!

La recaptació del festival passat va ser
de 2.180 Euros i aprofito l’ocasió per donarvos a tots moltes gràcies per la vostra
col·laboració.

M. Carme Aragonès
Delegada de la Lliga Contra el
Càncer de les Comarques de Tarragona
i Terres de l’Ebre

Nosaltres ja ens em posat al
servei de tot el poble per organitzar
les revetlles de Sant Joan i Sant
Jaume, que esperem hagin estat
del vostre grat. Ara encara queden
uns quants esdeveniments durant
tot l’estiu i us assegurem que La
Junta treballarà novament amb

molta il·lusió perquè tots gaudiu al
màxim. Aquesta Festa Major La Junta
també us convida a una sessió de
cinema el diumenge 22 d’agost; i el
mes de setembre ens trobarem cada
15 dies en una nova temporada de
cinema a la renovada sala.

Carta d’agraïment del Doctor
Tomás Gómez Sanz
Carta de agradecimiento por el
homenaje recibido el dia 15/05/2010,
Festividad de San Isidro, por parte de
las Autoridades y de la Gent Gran de
Vilanova d’Escornalbou.
“En primer lugar, muchas gracias
por vuestro homenaje y por vuestro
agradecimiento.
Recibí una placa de agradecimiento
por mi entrega y dedicación durante
36 años de ejercicio de la medicina en
vuestro municipio.
Referente a la placa, debo decir,
que vuestro gusto es exquisito, vuestro
agradecimiento exagerado y la ilusión
que me ha producido, extraordinaria.
Como os decía en la carta de
mi despedida, por motivos de la
administración y míos propios, llegó
el momento de mi jubilación, porque
las actuaciones de los humanos son
siempre finitas. Hay una frase que dice:
“nada dura para siempre, excepto los
recuerdos que guarda el corazón”.
Lo que sí durará para siempre será
mi recuerdo de los 36 años y del tiempo
que he convivido con todos vosotros,
parte muy importante de mi vida
profesional.
También os transmito el recuerdo
y cariño de mi esposa, que aunque no
ha estado de una forma directa como
yo, si ha participado de mis inquietudes,
de mis urgencias y de toda mi vida
profesional en Vilanova.
Hoy no ha podido acompañarme

porque justamente hoy, teníamos un
congreso en Pamplona, y ella sintiéndolo
mucho, tuvo que asistir al mismo, no
pudiendo estar aquí conmigo. En su lugar
han venido conmigo, mi hija Elvira y mi
preciosa nieta Lucia, aquí presentes.
En estos momentos, recuerdo mis
comienzos en Vilanova, el 1 de octubre de
1973, en el piso, encima de las escuelas
donde estuve varios años consultando de
una forma sencilla y modesta, en el cual
tenia una mes, tres sillar y poco mobiliario
más, pero mucha ilusión y muchas ganas
de hacer una buena medicina, dentro de
esas posibilidades. También recuerdo al
lazarillo de aquellos momentos, Manuel
Ribas Villalba, que me acompañaba a
los domicilios, cuando yo no conocía
aún a la gente, de una forma servicial y
desinteresada, por lo cual siempre le estaré
agradecido.
Después ya pasé al Ayuntamiento
nuevo, con la consulta y la sala de espera
en la planta baja, hasta el día 26 de febrero
de este año 2010, que fue el último día que
consulté en Vilanova.
Actualmente ya estáis disfrutando
del nuevo centro de salud, con todos
los medios de diagnóstico y tratamiento
y que no tiene nada que envidiar con
otros centros, como el de Mont-roig, por
ejemplo.
En todos estos años, os aseguro que no
tengo ningún mal recuerdo de ninguno de
vosotros, sino todo lo contrario, os lo digo
de todo corazón, por esto como os decía
antes, os recordaré con mucho cariño.
Mi saludo afectuoso al Mossèn, que ya

estaba aquí cuando yo vine y continúa
todavía. También a Alfredo Roca y sus
concejales, primer alcalde cuando empecé
en Vilanova. Como no, a Francisco Dalmau,
que en paz descanse, y sus concejales que
estuvieron tantos años. Actualmente a
Sergi Ciurana y los suyos, que como veo
están haciendo muchas cosas en Vilanova
y que como dijo la Consejera de Sanidad
el día que inauguró el Centro de Salud,
es una persona inquieta, insistente y
perseverante, facultades necesarias para
conseguir subvenciones y mejoras para
Vilanova.
Mi agradecimiento especialísimo
a Josep Maria Anguera Guitart, por la
poesía que me dedicó ese día y de la que
os adjunto una copia. Fue leída por Juan
Escoda, que yo hubiera sido incapaz de
hacerlo por la emoción que me produjo,
me hizo emocionar de sobremanera.
En último lugar, mi agradecimiento a
los presentes y a los ausentes que en ese
acto no estaban, es decir a todo el pueblo
de Vilanova.
Un abrazo a todos y hasta siempre”
Tomás Gómez Sanz

AL DOCTOR DON TOMÁS GÓMEZ
SANZ
EN LA SEVA JUBILACIÓ
Doctor Tomás moltes felicitats
en el seu seixanta cinquè aniversari
al servei de tota la societat
vigilant la nostra salut i benestar
a la cura d’un rígid control sanitari.

Doctor en medicina, la seva professió
des de fa més de quaranta anys
aportant una especial dedicació
sempre a punt, al peu del canó
assistint a petits i grans.
El nostre poble li està agraït
són trenta sis anys a la nostra població
ens hem sentit atesos i protegits
magníficament assistits
amb eficàcia i discreció.
Ha tractat a la gent més gran
a tota una vella generació
als adults, joves i als infants
a la cura de tots els malalts
diagnosticant amb efectivitat i
prevenció.
En la seva tasca a Vilanova,
ha deixat forta petjada
tant de bo que dins el seu cor noble
guardi bon record del nostre poble
que avui, gratament l’acomiada.
Gràcies, Don Tomás, apreciat doctor
per la seva valuosa tasca realitzada
per treballar amb tanta il·lusió
sempre amb abnegada dedicació
al final d’aquesta llarga caminada.
FELICITATS i una forta abraçada!
Vilanova d’Escornalbou, 15 de maig
de 2010
Josep M. Anguera i Guitart
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Passatemps
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Sudoku

troba les set

diferències

Sudoku

sopa de

Sudoku
Sudoku
lletres

Busca els noms de 10 carrers deVilanova i l’Arbocet

preguntes

Sopa de lletres

Troba les 7 diferències

Troba les 7 diferències

Troba les 7 diferències

Troba les 7 diferències

lligades

El conreu de l’avellaner i la collita d’avellanes, malauradament cada dia es
redueix més al nostre poble, en dècades i segles passats era una de les fonts
d’ingressos més importants, per no dir la principal del nostres avantpassats,
això és pot assegurar, ja que si busquem a l’Enciclopèdia Catalana, informació
d’”avellana”, aquest fruit tan familiar, trobem que a les ordinacions dels
corredors de la Llotja de Barcelona del 1271, ja és posada una comissió al
comerç d’avellanes, i consta també que el 1287 hom en conreava a Alforja,
el 1296 a la Selva del Camp, i el 1331 a Vilanova d’Escornalbou i en un altre
municipi proper.
➟ La primera pregunta serà, quin és el nom d’aquest municipi on
conreen l’avellaner des del mateix any que nosaltres?
D’aquest municipi trobem diversa informació, entre aquesta podrem
saber a qui està dedicada la seva església parroquial
➟ La segona pregunta, per tant és: a qui està dedicada la seva
església?
Si a aquest nom li afegim “de l’avellana”, tindrem el nom d’un indret petit
i no gaire conegut, concretament és el nom d’una església sufragania de
la principal d’un municipi.
➟ Com a tercera pregunta et demanem que busquis el nom d’aquest
municipi i també a quin a comarca pertany
Aquesta comarca és una de les menys poblades de Catalunya, els últims
anys ha perdut població, però des del 1973 disposa d’una estació d’esquí
que ajuda a millorar l’economia d’aquells indrets. Finalment, quina és aquesta
estació d’esquí?
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crr@infraestructuras.eiffage.es
www.eiffage.es
www.iberica.eiffage.es

Amb la col·laboració de les següents entitats:

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

➟secció recreativa
➟associació de dones
➟secció esportiva
➟cOoperativa agrícola
➟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

