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Deixalleria
Municipal
Continuant amb
aquesta voluntat
de contribuir amb
el medi ambient,
l’Ajuntament
ha instal·lat una
deixalleria municipal.

FEBRER
pàg. 5 DE 2011
nou
enllumenat
a l’arbocet

nou
parquing
dissuassori

Continuant amb la
tasca de renovar
tot l’enllumenat
públic per un de
més eficient i de
baix consum

El nucli de Vilanova
d’Escornalbou
patia d’una gran
mancança d’espai
per aparcament de
vehicles.
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pàgs. 7
ENTREVISTA

Aquests últims dies ja ens hem
acostumat a veure furgonetes prenen
mides i treballadors iniciant els treballs
preparatoris per a començar les obres
de pavimentació i renovació de serveis
a tota l’Avinguda de Reus.
El projecte d’aquesta obra es va
aprovar inicialment per Junta de govern
l’abril del 2010 amb un pressupost de
516.387,48 euros i 82.622,00 euros
d’IVA, que fan un total de 599.009,48
euros (IVA inclòs), import que va haver
de ser regularitzat posteriorment degut
a la pujada de l’IVA. A partir d’aquí es va
iniciar el procés licitatori del qual en va
resultar adjudicatari l’empresa BECSA
segons acord de la Junta de Govern de
data 14 de desembre de 2010, per un
import de 513.095,57 euros i 92.357.20
euros corresponents a l’Impost sobre el
Valor Afegit i amb un termini d’execució
de tres mesos.

Una vegada signat el corresponent
contracte i havent aprovat el Pla de
Seguretat i Salut de l’obra, les obres ja
es podien iniciar de manera que a l’estiu
ja poguessin està llestes.
Les obres que es realitzaran i de
les que és objecte la urbanització de
l’avinguda són les següents:
• Demolició
de paviments,
explanació i pavimentació.
• Noves xarxa d’abastament d’aigua
i clavegueram.
• Enllumenat públic.
• Soterrament de les xarxes
elèctriques de baixa tensió i telefonia.
Amb aquestes obres es pretén
embellir l’accés a la població, millorant

i soterrant els serveis que hi passen i
reformant el paviment i construint la vorera,
en molts llocs actualment inexistent,
creant, d’aquesta manera, una avinguda
d’accés que doni categoria a Vilanova
d’Escornalbou.
Al mateix temps, es va iniciar el procés
de sol·licitud de la cessió del tram de la
carretera T-321, propietat de la Generalitat
de Catalunya, des de la rotonda fins a l’inici
del carrer Major; de manera que es podrà
considerar aquest tram com a carrer urbà i
no com a carretera interurbana. Finalment,
per resolució de l’Hble. Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de data 18 de
novembre de 2010, es va aprovar el traspàs
a l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
del tram de carretera mencionat, de manera
que, a partir d’ara, serà el l’Ajuntament qui
tingui les competències i ja no hagi de
demanar autoritzacions a ningú per fer-hi
qualsevol cosa.

ESCOLA

pàgs. 9 i 10
entitats

Us recomanem

INICI DE LES OBRES A
L’AVINGUDA DE REUS

pàgs. 8

Activitats de
la PRIMAVERA
ACTIVA

Activitats de
Setmana Santa

Seccions de
cinema al
Centre Cultural
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Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
RESUM DE LES
ACTES DE LES
JUNTES DE GOVERN
05/08/2010
➟ Acceptació de la subvenció per
adequació i millora de la sala del cinema
del centre cultural de la Diputació de
Tarragona per import de 5.828 €.
➟ Acceptació de la subvenció per
adquisició d’un projector d’audiovisuals
per a la sala del cinema de la Diputació
de Tarragona per import de 3.115 €.

28/09/2010
➟ Concessió de l’autorització a
l’empresa Funerària I.M. Pedrola.
➟ Aprovació de la certificació única
de l’obra “Obres prèvies per a la
instal·lació d’un ascensor a l’edifici de
l’Ajuntament”.
➟ Aprovació del contracte
d’arrendament d’emplaçament amb
l’empresa Vodafone.
➟ Concessió d’un ajut econòmic a la
Lliga Contra el Càncer.
➟ Concessió d’un ajut econòmic a la
Colla Gegantera per import de 900 €.

21/10/2010
➟ Acceptació de proposta d’implantació
de Complex hoteler esportiu i spa a
nom de Mas Munté 2009 RCR, SLU.
➟ Acceptació subvenció per seguretat
a les piscines per import de 4.027,52
€.
➟ Sol·licitud de recollida de l’oli
domèstic al Consell Comarcal del Baix
Camp.
➟ Adjudicació de les obres “Reparació
d’un tram del camí vell de Cambrils
a Colldejou” a l’empresa Àrids i
excavacions Mont-roig, SL.

➟ Adjudicació provisional de l’obra

municipi, el dia 21 de gener i el dia
26 d’agost de 2011.

➟ Determinació del nom oficial
de la Llar d’infants municipal “Els
marramiaus”.

➟ Aprovació de la delegació a BASE
de la gestió de les Contribucions
Especials i de l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana.

Aprovació del conveni de cessió de
la sala per a entitats a l’Associació de
Joves de Vilanova d’Escornalbou “Els
2 Tombs”.
➟ Aprovació del conveni amb l’AMPA
CEIP Font de l’Arc d’encàrrec de
gestió de les activitats extraescolars
a l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou.

➟ Aprovació definitiva del pressupost
de l’exercici 2010.
➟ Aprovació del pla econòmicfinancer.

25/08/2010
➟ Aprovació definitiva del compte
general de l’exercici 2009.

14/12/2010

➟ Aprovació inicial de l’Ordenança pel
Civisme i la Convivència Ciutadana.

➟ Adjudicació definitiva de l’obra
“Pavimentació i renovació de serveis
a l’Avinguda de Reus. Fase 1”.

➟ Aprovació inicial del Plec
de clàusules administratives i
convocatòria de licitació de l’obra
“Pavimentació i renovació de serveis
a l’Avinguda de Reus”.

➟ Concessió de llicència ambiental.
➟ Sol·licitud de subvenció al Consell
Comarcal d’arranjament de camins any
2010.

➟ Aprovació provisional de
la imposició o ordenació de
Contribucions especials per a l’obra
“Pavimentació i renovació de serveis
a l’Avinguda de Reus”.

➟ Autorització de diverses places
d’aparcament per a minusvàlids.

28/12/2010
➟ Acceptació de la subvenció
concedida pel Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Ciutadana per a la elaboració de plans
de protecció civil.

02/11/2010
➟ Sorteig dels membres de la mesa
electoral per a les Eleccions al
Parlament de Catalunya del proper
dia 28 de novembre.
➟ Aprovació de la candidatura del Sr.
Josep Maria Sabaté Solanellas com a
Jutge de Pau titular.

➟ Aprovació del conveni d’encàrrec de
gestió a favor del Consorci Localret per
a la compra agregada dels serveis de
telecomunicacions.
➟ Aprovació del conveni “FICMA TOT
L’ANY” entre l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou i l’Associació del Festival
Internacional de Cinema del Medi
Ambient.

➟ Aprovació definitiva de la imposició
i ordenació de Contribucions especials
per a l’obra “Pavimentació i renovació
de serveis de l’Avinguda de Reus.”

01/12/2010
➟ Aprovació de l’informe favorable a
l’Avantprojecte de ciutat de l’esport
de Vilanova d’Escornalbou a la finca
de “Mas Munté”.

RESUM
ACTES PLENS

21/12/2010
➟ Aprovació de l’ordenança
fiscal reguladora de la Taxa per
prestació del servei municipal de
llar d’infants.

➟ Aprovació de la proposta de les
festes laborals locals del nostre

telèfons d’interès
977 83 75 19
112
088
062

Web de l’Ajuntament:

Farmàcia
Escoles
TAXI
Emergències mèdiques

HORARI AJUNTAMENT (Hivern)
➟DE DILLUNS A dijous DE 8.00 A 15.00 H I DE 16.30 A 19.00 H
➟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

HISTÒRICA

“Pavimentació i renovació de serveis
a l’Avinguda de Reus. Fase 1”.

27/07/2010

16/11/2010

Memória

977 837 256
977 837 670
609 301 051
061

TRASCRIPCIÓ D’UN
FRAGMENT DE LA
NOTICIA APAREGUDA
AL DIARI “LA
OPINIÓN” DEL MES
D’AGOST DE 1898
L a importante población
de Vilanova de Escornalbou
celebrará su fiesta mayor los
días 27, 28, 29 y 30 del actual
bajo el siguiente programa:
Día 27. Al mediodía, repique
general de campanas y salva de
morteretes. A las cinco, completas
por la orquesta “Los Tranquils”,
de Falset, a las que asistirán las
autoridades locales acompañadas
por las típicas grallas.
Dia 28. A las seis, alborada
por las grallas. A las nueve,
solemnes oficios divionos a los
que asistirá una comisión del
Ayuntamiento presidida por el
señor Alcaldedon Juan Sabaté.
“Los Tranquils” interpretarán
la misa de Mercadante, y dirá
las glorias del santo obispo de
Hipona un elocuente orador
sagrado. De doce a una levantarán
sus arriesgados castillos ante
la casa del Ayuntamiento los
aficionados de la población. A las
cuatro de la tarde y después de
cantadas Vísperas, recorrerá la
villa la acostumbrada procesión.
Terminada la procesión,
concierto en la “Font del Arch”
por los “Tranquils”. A las nueve,
serenatas a las autoridadesy bailes
por “los Tranquils” reforzados por
algunos solistas, en el entoldado
del Xocolate de Vendrell adornado
por el Sr. Viñals de Barcelona.
La orquesta de “Austrich” dará
sus bailes en una bodega arreglada
exprofeso para ese día.
Dia 29. Como el anterior.
Dia 30. La tradicional romería a
la Virgen de la Roca.
Col·laboració de
Josep Cabré

www.vescornalbou.altanet.org

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

977 837 877
977 838 100
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
ADQUISICIÓ D’UN NOU
PROJECTOR PER A LA SALA
DEL CINEMA
La Sala del Cinema és un dels espais
tancats més emblemàtics de la nostra
població, construïda als anys seixanta,
ha viscut en primera persona tots els
grans esdeveniments que s’han dut a
terme a Vilanova d’Escornalbou.
El seu mal estat va fer que fa, gaire
bé, dos anys s’iniciés un procés de
reforma i conservació important de
la mateixa, però, sempre tenint en
compte de mantenir la seva estètica i
funcionalitat. Així doncs, s’ha reformat
l’escenari i les escales d’accés a
ell, instal·lant baranes i portes de
separació.
Posteriorment, es va rehabilitar la
coberta amb bigues i revestiment de
fusta a l’interior i cobert de teules per
fora; així com s’han folrat les parets de
fusta perforada i renovat les portes i
finestres de tota la Sala.
Per acabar de convertir aquesta
Sala en un espai modern faltava dotarla dels últims avenços tecnològics en
la reproducció visió d’imatge.

s’ha comprat un projector Optoma EP783L-modulo Wi-Fi. Aquesta adquisició
s’ha dut a terme amb la col·laboració
del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya i del Ministeri de Cultura,
amb una ajuda econòmica per import
de 4.787 Euros.
Amb l’adquisició s’ha millorat el
servei de cinema que es dóna a la
població així com ampliar-lo; ja que
a partir d’ara es podran reproduir
pel·lícules, documentals, etc que
estiguin en format CD.
Per altra banda, l’Ajuntament
està estudiant la possibilitat de
connectar-se a l’Anella Cultural del
Departament de Cultura i així poder
ampliar significativament l’oferta
cultural a la nostra població. L’Anella
Cultural és un servei del Departament
de Cultura que permet retransmetre
activitats culturals que es donin en
altres municipis, augmentant així en
gran mesura la nostra oferta.

Per això, s’ha adquirit una pantalla
elèctrica enrotllable de 800x 350
de tir directe; adient per a les
característiques de la Sala. Per a la
seva elecció s’han tingut en compte
l’alçada i llargada de la Sala. També

Tot Vilanova

FEBRER DE 2011

pàgina

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Igual que el curs passat,
l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou ha organitzat
activitats extraescolars a la biblioteca
municipal. Aquest any s’han proposat
dues activitats que han tingut gran
acollida entre els nens i nenes del
municipi:
ANGLÈS ONLINE: dimarts de 18.00
a 19.00 h
JOCS INTERACTIUS: dijous de
18.00 a 19.00 h

s’hi pot anar a fer moltes coses. Com
sempre, pares, us animem a què us
quedeu amb els vostres fills un estona
més per llegir contes, fer els deures,
etc.

Amb aquestes activitats, els
infants poden aprendre jugant i d’una
manera molt interactiva. I d’aquesta
forma, fomentem la cultura de que
la biblioteca és un lloc divertit on

I, per a tothom, recordeu que la
biblioteca està oberta de dilluns a
divendres de 17.30 a 19.30 hores i
hi podeu anar a llegir llibres, estudiar,
consultar internet,...

INSTAL·LACIÓ D’UNA
ANTENA DE VODAFONE
El passat mes de setembre
l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou va signar un conveni
amb l’empresa VODAFONE segons el
qual el Consistori cedeix l’ús d’un petit
espai del dipòsit d’aigua municipal
per a instal·lar un equipament de
telecomunicacions, amb el qual es
millorarà notablement la cobertura
per a la telefonia mòbil d’aquesta
empresa, molt deficitària i necessària
en tot el municipi.

INAUGURACIÓ DE LES OBRES
DE MILLORA A LA T-321

A més, en contraprestació a
aquesta cessió, l’empresa VODAFONE
abonarà a l’Ajuntament la quantitat
de 1.600 € anuals en concepte de

Aquesta tardor van
finalitzar les obres de
millora de la carretera
T-321 d’accés a Vilanova
d’Escornalbou, en les quals
la Diputació de Tarragona
ha invertit 394.496,26
€. Aquestes obres han
comportat la modificació
d’un tram de revolts
perillosos de l’antic traçat
(els coneguts DOS TOMBS)
i la construcció d’un nou pont
al barranc de la font que permet un nou
accés a la urbanització de Mas Munté.

SENYALITZACIÓ
D’INDICACIÓ D’INDRETS
D’ESPECIAL INTERÈS

L’obra realitzada va ser inaugurada el
passat dia 21 de gener en un acte presidit
pel president de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, i va estar acompanyat per
l’alcalde i els membres de la Corporació.
Durant l’acte el president de la
Diputació va qualificar l’obra realitzada
“d’inversió rellevant” i que a la vegada

millorarà considerablement la qualitat
de vida de la població, afirmant que tot
i que la situació econòmica actual és
preocupant i limita les inversions en el
territori, la Diputació continua fent un
esforç.
Per la seva banda, el Sr. Alcalde va
agrair l’esforç realitzat a la Diputació per
millorar de forma notòria els accessos a
la nostra població eliminant un seguit de
revolts perillosos.¡

3

lloguer de l’espai cedit així com es farà
càrrec de les despeses del consum
d’electricitat de l’antena.

Amb la col·laboració de la Diputació
de Tarragona, L’Ajuntament ha
col·locat senyals d’indicació a tot el
municipi dels llocs de més interès ja
sigui cultural (com l’Església, el Castell
d’Escornalbou, ...) o d’interès ciutadà
(com l’Ajuntament, les escoles,
restaurants, el Centre Cultural,...), així
com de les poblacions més properes:
Riudecanyes i l’Argentera.
Aquestes senyals s’han col·locat
a totes les entrades del municipi:
a l’Avinguda de Reus, carretera
de Riudecanyes i carretera de
l’Argentera; facilitant la orientació als
llocs més importants del municipi per
a les persones que venen de fóra.

C/ Escornalbou,11 • Tel. 977 31 11 93 • 43203 REUS
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INSTAL·LACIÓ DE LA
SENYALITZACIÓ VIÀRIA
En els darrers temps, com en tots
els municipis, el trànsit rodat pel
nucli de la població ha augmentat
considerablement. Aquest fet i la manca
de regulació del trànsit, provocava que
els vehicles en direccions oposades es
trobessin en carrers estrets, amb la
complicació de maniobres i els embuts
que es causaven.

Actualment, els alumnes van a dinar
al menjador de la Llar d’infants on se’l
serveix el menú elaborat per personal
professional.
L’ajuntament s’encarrega del
cobrament dels tiquets de menjador,
de fer els pagaments al proveïdor del
menjar i d’elaborar els menús.

Després de sospesar totes les
possibilitats, es va decidir la instal·lació
de les senyals de manera que la
circulació dels vehicles es fes en cercle
pel municipi; és a dir, el carrer Major
de pujada i baixada, i a partir d’aquí
anant pel carrer de la Canal, carrer de
l’Auvina i tornant pel carrer de la Font;
aquests últims carrers han passat a ser
de direcció única.

Per altra banda, l’activitat
extraescolar escollida per aquest
any entre l’Ajuntament i l’AMPA del

CEIP Font de l’Arc ha estat l’activitat
d’elaboració de titelles i final de
curs amb l’organització d’un petit
teatre entre tots els assistents
i les titelles elaborades per ells
mateixos. L’ajuntament es fa càrrec
del cobrament de les quotes dels
alumnes i del pagament de l’empresa
contractada per a la realització de
l’activitat.

CONTRACTACIÓ DEL
DINAMITZADOR DEL CASAL
D’AVIS

A banda d’això, s’han col·locat
senyals de direcció prohibida al carrer
Mont-Roig del Camp i en algun tram
de la Raval de l’Església.

Per últim, s’ha dut a terme la
senyalització horitzontal consistent
en pintar els carrers amb les marques
de passos de zebra, aparcament per
a motos, prohibits aparcar i zones
de limitació d’aparcament a mitja
hora. A la Plaça de la Vila s’ha limitat

GESTIÓ DEL MENJADOR
I DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Des de l’inici d’aquest curs escolar el
passat mes de setembre l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou ha
començat a gestionar el servei de
menjador del CEIP Font de l’Arc i les
activitats extraescolars.

Aquest fet ha estat motiu de
reivindicacions dels habitants del
municipi al llarg del temps i, és per
això que es va fer un estudi del trànsit
i de la seva possible ordenació per tal
d’evitar aquestes situacions.

A més a més, s’han posat senyals
marcant els passos de zebra i les zones
de pas d’escolars, amb la finalitat
d’augmentar la seguretat en aquestes
zones.

Notícies ajuntament

l’aparcament a mitja hora per tal
d’afavorir el moviment de vehicles i
deixar espais lliures per a les persones
que venen fer encàrrecs a aquesta
zona (ja que es troba l’Ajuntament,
la farmàcia, una botiga,...).
Per últim, s’han pintat dues places
d’aparcament per a minusvàlids
segons requeriments.

FESTES DE NADAL
Les Festes de
Nadal són de les
més esperades
de tot l’any tant
per grans com
per a la canalla;
ja que són festes
d’alegria i joia,
retrobament amb
familiars i amics,
grans menjades
al voltant de la
taula,...
Concert de Nadal del passat dia 2 de gener.
Cada
any
s’organitzen
diverses activitats per tal que siguin
Per altra banda, tampoc podia
faltar el ja tradicional PARC DE
uns dies inoblidables i tothom tingui
alternatives d’oci. Durant aquestes
NADAL, on nens i nens del municipi
festes hi ha hagut projeccions de
poden anar a jugar i passar l’estona
pel·lícules a la Sala del Cinema, sortida a
amb les diverses activitats que es
Barcelona per veure “40- EL MUSICAL”,
preparen.
les misses de Nadal, concerts i, com no
podien faltar, dos grans actes que són
Per finalitzar, la Festa Major
d’hivern en honor a Sant Sebastià
la Revetlla de Cap d’any amenitzada
per l’orquestra MONTSANT i l’arribada
amb l’usual concert i ball de Festa,
de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
aquest any amb l’orquestra JUNIORS
que van entregar els regals a tots els
i teatre amb la companyia DELTA
nens i nenes de Vilanova d’Escornalbou
TEATRE; però amb la novetat de la
i l’Arbocet.
Festa Jove amb el grup CAT ROCK.

L’any passat, gràcies a una
pla d’ocupació subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya,
vam poder contractar una persona
per a dur a terme les tasques de
dinamització del Casal d’Avis. El
resultat de l’experiència fou valorat
tan positivament per l’Associació
de jubilats i per l’Ajuntament que
s’ha volgut continuar amb aquesta
experiència per aquest nou curs.
És per això que s’ha contractat al
David Gateu, que ja tots coneixeu, per
a continuar amb aquestes tasques i
continuar fent del Casal d’Avis un lloc
agradable on anar a passar l’estona

i a aprendre per als més grans del
nostre municipi.
Aquest nou curs, s’ha continuat amb
les activitats ja iniciades anteriorment
com gimnàsia, història, gimnàsia
emocional, memòria i català. Però,
també se n’han iniciat de noves, com
l’exhibició de documentals, informàtica
i animem l’associació.

ARRANJAMENT DEL CAMÍ
DE COLLDEJOU, AL SEU PAS
PER RACONS
L’antic camí de Cambrils a Colldejou
és un camí de ferradura que es troba
en una zona de difícil accés, rodejat
per un barranc a una banda i per una
gran zona boscosa a l’altra. Aquest
camí es troba situada en una zona
qualificada com a Xarxa Natura 2000
i dóna accés per la banda est al parc
natural de Serra de Llaberia.
Quan es va construir la carretera
que va des de Mont-Roig del Camp
fins a Colldejou aquest camí va quedar
bastant en desús. Tanmateix, dóna
accés a tota una sèrie de vivendes
disseminades que es troba per la zona.
Per altra banda, és un camí de gran
importància pel que fa a la flora i fauna,
per la qual cosa també era important
recuperar-lo per tal de poder gaudir
de la natura que ens envolta (fentlo apte per a passejades i rutes de
bicicleta) així com per a la prevenció
d’incendis i per a les tasques d’extinció
d’incendis.

L’arranjament d’aquest camí era
una demanda dels veïns de la zona des
de fa molt de temps i, gràcies, a l’ajut
del Departament de Medi Ambient i
Habitatge per a actuacions en espais
naturals protegits s’ha pogut dur a
terme les obres.
Els treballs han consistit, per una
banda, en desbrossar i netejar els
laterals del camí per tal de fer-lo
transitable per vehicles rodats, així
com l’anivellament, repàs i piconatge
del mateix.
L’obra es va adjudicar mitjançant
el procediment de contracte menor
a l’empresa Excavaciones MontRoig, SL per import de 21.771 €, dels
quals 14.616 € són subvencionats
pel Departament de Medi Ambient
i Habitatges. Les obres van ser
finalitzades el passat mes d’octubre.
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NOUS PLANS D’OCUPACIÓ
El passat mes de novembre l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou va contractar dues persones més per a la brigada
municipal, gràcies a les ajudes per a plans d’ocupació del Servei
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya (SOC),
que s’emmarquen en dues actuacions concretes: la rehabilitació
del cementiri (s’està portant la llum i l’aigua al recinte) i la reducció
de la contaminació lumínica (s’està renovant l’enllumenat públic
d’alguns trams del poble).
Aquestes subvencions requereixen que les persones a
contractar estiguin a l’atur amb una durada determinada i que
no hagin participat en cap pla d’ocupació en els últims divuit
mesos; i la durada del seu contracte no pot ser superior a sis
mesos.

Seguint el procés de modernització que ha estat duent a
terme durant aquests últims temps l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou, recentment, s’ha instal·lat un servidor informàtic
i diversos SAI per a la resta d’equips informàtics. Aquestes
adquisicions s’han pogut realitzar, en part, gràcies a la subvenció
del programa ÀRTIC de la Diputació de Tarragona, que ens va
concedir la quantitat de 3.000 €.
Per als no entesos, direm que el servidor és un ordinador
que guarda tota la informació de la resta d’equips informàtics
que hi estan connectats. A partir, d’aquest servidor es poden
fer les còpies de seguretat diàries de tota la informació que es
va gestionant al Consistori. D’aquesta manera, ens assegurem
que no es perd res del que es va fent. Per altra banda, els
SAI són aparells que es connecten a cada ordinador i els
protegeixen de les pujades i baixades de llum (tan perjudicials
per aquest tipus de maquinària) i, en cas de caiguda de la
xarxa elèctrica, permeten als ordinadors continuar funcionant
durant uns minuts, temps suficient per poder-los desconnectar
correctament.

NOUS
ENLLUMENAT A
L’ARBOCET
Continuant amb la tasca de
renovar tot l’enllumenat públic per
un de més eficient i de baix consum;
s’ha canviat tota la instal·lació
elèctrica i s’han instal·lat nous
fanals al nucli de l’Arbocet. Aquests
fanals tenen una estètica diferent
als nucli de Vilanova d’Escornalbou perquè s’adaptin millor a
les característiques del nucli de l’Arbocet, amb un caire més
rústic i antic, conservant l’encant d’aquest petit nucli.
L’Arbocet pateix des de fa molt de temps grans deficiències
en l’enllumenat públic, doncs sofria constants avaries degut a
la pluja i el vent. Amb les noves millores, la renovació de tot el
cablejat, la instal·lació d’un nou quadre elèctric, i la col·locació
dels fanals es pretén evitar tot aquest tipus d’avaries, embellir el
poble, millorar la il·luminació i aconseguir un estalvi energètic
de fins un 72% del consum.
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NOU APARCAMENT
DISSUASSORI
El nucli de Vilanova d’Escornalbou patia d’una
gran mancança d’espai per aparcament de
vehicles, degut als estrets carrers i a l’existència
de nombroses entrades de garatges.
Assabentats d’aquesta greu problemàtica,
l’ajuntament va decidir intentar buscar una
alternativa per totes aquelles persones que
viuen als carrers del nucli o que hi venen a fer
els encàrrecs; pensem que es troba el Consistori,
el Forn de pa, la farmàcia, alguna botiga,
empreses,...
Finalment, es va trobar la solució d’habilitar una
àmplia zona d’aparcament als terrenys on està
ubicada la Unitat d’Actuació UA-4. Per connectar
aquest aparcament amb el nucli s’ha construït
una rampa d’accés entre el mateix i l’Avinguda
de les Escoles.

NOUS SERVEIS A
L’AJUNTAMENT
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Amb aquest aparcament es dóna resposta
a la demanda d’aparcament de vehicles de
les persones que assisteixen a l’escola, a la llar
d’infants i al consultori; ja que es troba situat entre
tots aquests equipaments. D’aquesta manera ja

no es col·lapsa ni l’Avinguda de les Escoles ni
l’Avinguda de Reus a les hores d’entrada i sortida
dels centres educatius. Per altra banda, es troba
situat a escassos dos minuts del centre del
poble.
La construcció d’aquest aparcament es
va iniciar el passat mes d’octubre. L’empresa
Excavaciones Hernández- Castillo va realitzar els
treballs de moviment de terres i aplanament de les
mateixes. Posteriorment, la brigada municipal va
instal·lar l’enllumenat, per augmentar la seguretat
de la zona durant la nit, i va construir la rampa
d’accés a l’Avinguda de les Escoles i va adaptar la
xarxa de clavegueram que hi passava.
Finalment, a principis del mes de desembre es
va poder inau

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Amb la instal·lació dels contenidors
soterrats a al nucli del municipi i el
repartiment de cubells de i tríptics
informatius per a la separació de residus es
va iniciar un procés per a millorar la recollida
selectiva al nostre poble.
Continuant amb aquesta voluntat de
contribuir amb el medi ambient, l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou ha instal·lat
una deixalleria
municipal per
tal d’ampliar el
ventall de recollida
selectiva. En un
primer moment,
aquesta deixalleria
contindria tres
contenidors
grans: un per a
fustes, un altre
per a ferralla i
un altre per a
electrodomèstics.
Així mateix, amb la
col·laboració del
Consell Comarcal
del Baix Camp
s’instal·laran dos
contenidors més petits per tal de reciclar la
roba usada i l’oli domèstic utilitzat.
La deixalleria es pretén instal·lar a la zona
verda que hi ha al final del carrer Mont-Roig
del Camp, de manera que està situada prop
del nucli i accessible per a tothom i, a la

Tel. 676 282 935

vegada, amagada perquè no resulti molesta
per als veïns. Les obres consistiran en aplanar
el terreny on s’ubicaran els contenidors i
vallar-lo per tal de controlar-ne l’accés. Les
portes d’accés al recinte romandran tancades
habitualment i la clau es podrà recollir a les
oficines de l’Ajuntament en el seu horari
habitual; d’aquesta manera es podrà controlar
que persones de fora del poble puguin entrar
a llençar les seves deixalles i per a vigilar que
el material que s’hi llença sigui l’adequat.
Amb aquesta nova actuació, es pretén
donar una alternativa a la gent perquè
no calgui desplaçar-se fins a la deixalleria
comarcal situada a Botarell i s’eviti
l’abandonament d’objectes voluminosos a la
vora dels contenidors d’escombraries, evitant
el mal efecte que això provoca.
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MILLORES AL
CEMENTIRI
MUNICIPAL
Seguint amb les sèrie de
millores al cementiri municipal
que ja es van iniciar en fa dos anys;
aquesta vegada l’ajuntament ha
decidit portar la llum i l’aigua al
recinte del cementiri, dos serveis
bàsics dels quals mancava,
l’enllumenat públic i restaurar
tots els murets dels carrers que
estaven molt deteriorats.

Per últim, s’han col·locat
uns bancs en els carrers del
cementiri perquè qui vulgui
descansar una estona ho pugui
fer tranquil·lament.
Amb aquestes obres, sembla ja
que la remodelació del cementiri
ha estat finalitzada,a recordem

Els treballs es van iniciar amb
el desbrossament de la zona fins
el Camí Vell de Reus, plena de
bardessos i males herbes; una vegada net
es van trobar uns desaigües d’aigües pluvials
que estaven embossats i es va aprofitar per
a netejar-los.A partir d’aquí, l’empresa Àrids
Mallafrè, amb la col·laboració de la brigada,
ha dut a terme les obres de construcció
del mur amb l’aportació de material per
part de l’empresa Cantera Rincón Rifà. Les

que anteriorment es va dur
a terme l’arranjament de la
façana, la renovació de la porta
d’entrada, la construcció d’un
nou carrer,... Amb la finalitat de
mantenir el bon estat actual
d’aquest recinte, l’Ajuntament va
aprovar l’any passat la imposició
d’una taxa de manteniment del
cementiri que ascendeix a la
quantitat de 12 Euros l’any per
nínxol. El primer cobrament
corresponen a l’exercici 2010
s’efectuarà durant el mes de
febrer.

APROVACIÓ DE
L’ORDENANÇA DE
CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA
Finalment, després d’un llarg
procés de participació ciutadana
que ha involucrat tota la població
de Vilanova d’Escornalbou,
mitjançant diversos mecanismes
com sessions deliberatives,
enquestes, ...
Amb el consens de tothom, el
Consistori ha pogut redactar unes
normes bàsiques de civisme que
han d’ajudar a la població a tenir
una convivència social basada en
el respecte mutu entre persones i
el respecte als béns i espais públics.
Són normes tan senzilles com fer
la separació de les escombraries
acuradament, no abandonar
objectes voluminosos al carrer,
passejar els animals domèstics
degudament lligats, no llençar
papers ni deixalles al carrer ...

CONSTRUCCIÓ D’UN
MUR D’ESCULLERA A
L’AVINGUDA DE REUS
Per tal de condicionar la zona
per a les obres de renovació
de serveis i pavimentació de
l’Avinguda de Reus i, després de
comprovar que era inestable i que
per nombrosos despreniments
afectava perillosament a
l’estabilitat de la carretera, s’ha
construït un mur d’escullera amb
acabament atalussat per reforçar
tota la zona entre l’Avinguda de
Reus i el Camí Vell de Reus, en la
qual hi ha un gran desnivell.

En un primer moment, es van
instal·lar els fanals de l’enllumenat
públic al llarg de tot el Camí Vell
de Riudecanyes que dóna accés
al cementiri municipal; fins ara a
les fosques.
En una segona fase, s’han fet
les obres adequades, obertura de
rases i excavacions, per a col·locar
les canonades que han de portar
l’aigua corrent fins al cementiri.
S’ha muntat una aixeta prop
del dipòsit d’aigües pluvials. Així
doncs, no caldrà que la gent hagi
d’agafar l’aigua del dipòsit ni que
se l’hagi d’emportar de casa per a
regar les flors que dipositin a les
tombes dels seus éssers estimats.
Per altra banda, facilitarà també la
tasca de la brigada municipal de
tenir cura de les flors i plantes que
hi ha al cementiri.

Notícies ajuntament

El passat mes de desembre
es va publicar la versió definitiva.
S’ha dissenyat un folletó on
es recull tota la normativa
i, conscients de què és una
matèria un tant farragosa, s’ha
intentat que fos el més amè
possible. És per això que s’han
inserit dibuixos explicatius de
les normes més importants i
s’ha fet amb colors llampants.
Per tal de fer una àmplia
difusió es va convocar una
xerrada explicativa amb tota la
població per donar a conèixer
les normes, es van repartir els
folletons a totes les vivendes del
municipi i es va penjar a plana
web de l’ajuntament (www.
vescornalbou.cat).

obres han consistit en la col·locació de pedra
a la base fins una alçada d’uns 3 metres i
després la aportació de terra compactada
fins arribar a l’alçada del carrer; de manera
que es permetrà posar vorera tot al llarg de
l’Avinguda.
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L’entrevista

l’entrevista:
Forn porta:
150 anys d’història

E

n Jaume Porta i Fortuny
Quedar amb una persona per
xerrar una estona de les seves
vivències crea una expectativa sempre
incerta, perquè no saps com evolucionarà.
Quan el personatge en qüestió té un llarg
recorregut, i en diverses ocasions ja t’ha
donat mostra de l’habilitat que té per
deixar-te anar tota aquesta informació
“gairebé com si la tingués amarada i
repassada mil vegades; a punt per buidar
el pap quan ho cregui oportú”només
penses que hauràs d’anar amb molt de
compte d’estar a punt per a l’ocasió.
El Jaume em rep al pati de casa seva.
De seguida, el que veus ja t’indica per
on ha anat la història d’aquella casa. El
pati està rodejat de galliners on, en el
seu temps, hi havia hagut força gallines.
M’explica que hi ha més de 2.000 metres
quadrats de construcció. Em fa passar
dins d’un d’aquests galliners on cada
any hi munten un pessebre immens. Ara
ja l’han començat a desfer, però encara
s’hi veuen les muntanyes, el riu fet en
vidre, i uns perfectes marges de conreu
que t’indiquen la dedicació que hi posen
ell i la seva dona per fer una construcció
semblant. Allí mateix hi té preparades
unes cadires per si volem seure, i algun
material més.
El pal de paller de l’entrevista, he pensat
que ha de ser el forn de pa, un negoci que
ja va per la cinquena generació.
El forn.
Jaume.- Aquest tipus de construcció
de forn, amb rajoles de punta, la varem
aprendre a fer a l’època dels moros, que
van ser aquí durant 800 anys.
Jo sempre havia sentit a dir que
aquest forn era de l’any 1601. Segons
el Maristany, l’escriptor, s’hi va fer una
reforma el 1691. El forn estava situat al
darrere de l’ajuntament vell, al Castellet,
al costat d’on hi tenim la casa vella.
El 1860, l’ajuntament va decidir posar
un pastisser, i va ser quan aquest forn el
va comprar el que devia ser el meu besavi,
en Josep Porta Salvat. Havia vingut de
Torredembarra. Va venir a treballar a ca la
Sansa, que llavors se’n deia Cal Vermell o
molí del Vermell. El seu pare era teixidor.
Per aprendre a pastar va anar a Montbrió.
Va tenir dos fills, que tots dos es deien
Josep, i dues xiques: Josepa i Isabel. Aquesta
última es va casar a Riudecanyes, a casa
d’una gent que també eren pastissers. I la
Josepa es va casar amb l’Isidro Vilella, que
més tard també va ajudar en les tasques
de fer pa.
Fins llavors el forn era el forn del poble.
La gent hi portava, primer, la farina per
pastar-la i coure-la i, més tard, hi portava

ja només la massa pastada per coure-la al forn.
Això va durar fins l’any 1915.
L’any 1935 -d’això jo ja me’n recordo, diu el
Jaume”hi van fer obres per arreglar el sistema
de tiratge de la fumera.
Jo represento la quarta generació de
pastissers. Ja fa vint anys que no pasto, i ho vaig
fer durant vint més. Ara anem per la cinquena
generació i, si animen els néts, podem arribar
a la sisena.
De fet, però, no m’ho pensava pas tot
això, perquè aquí a la granja, quan varem
començar ens hi guanyàvem molt bé la vida.
Primer teníem gallines de reproducció; després,
pollastres, i, quan vaig decidir començar a fer
pa, va ser quan el negoci ja anava de capa
caiguda. Pensa que teníem vuit mil gallines i
havíem perdut vuit mil pessetes. Ja no m’ho
vaig pensar més i li vaig dir a la dona: -xiqueta
hem de fer un pensament-.
Així va ser, doncs, com el dia 17 de març de
l’any 1970 vàrem estrenar el forn nou on és
avui, encara que les tramitacions ja les varem
iniciar l’any 68, i em van exigir que tots els
materials fossin de fabricació nacional.
Pensa, però, que el consum de pa ja havia
canviat molt. El Joan Mió, recordo que una
vegada em va dir:
-El teu padrí em va explicar que en un any
pastava 500 sacs de 100 quilos de farina.(En
aquell temps els sacs de farina eren de 100,
després van ser de 50, i ara són de 25 quilos).
I jo li vaig respondre:
-Doncs pensa que ara la màquina roda i
encara es veu la sola!
I és que ara no se’n menja de pa!
—puntualitza de nou el Jaume—. I continua:
Sanitat ens va fer treure fa poc, l’any 2004,
una pastera de fusta que teníem des de l’any
1904. O sigui, des de feia cent anys. Tot i que
només s’hi va pastar fins l’any 1920, que és
quan es va posar l’electra i es va comprar la
primera màquina de pastar.
Els cupons de racionament .
El Jaume em fa seure i em comença a treure
un feix de papers que primer no sé pas què són.
És un plec d’una cosa semblant a unes targetes
de cartó, totes lligades amb una goma elàstica.
Són els cupons de racionament. Acusen el pas
del temps, però es poden llegir perfectament.
Me’ls comença a passar un per un i els va
llegint i comentant.
El raccionament -com ell en diu”es va crear
l’any 1937, en època republicana, per assegurar
el pa a la població. I va durar tretze anys, fins
l’any cinquanta.
J.- Cada persona en tenia un, de cupó. Es
feien per semestres i hi havia tres categories.
Els de primera categoria eren pels rics, que
havien de pagar més que els altres. I després
diran que Franco no era comunista. Si era més
roig que els prebots! (Riu).
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La quantitat de pa era
per a tothom igual. Jo era de
primera categoria, i quan em
vaig casar amb la meva dona,
que era de tercera, va guanyar
una categoria i va passar a
ser de segona. Més tard ja va
venir la policia i va dir basta
de cuentos de estos. I van
desaparèixer les categories. A
banda, també hi havia cupons
per als nens petits, els infantils,
que normalment els donaven
farina de llet.
L’arribada de l’electra.
L’any 1920 van posar
l’electra a Vilanova i a deu
pobles més: Castellvell,
Almoster, Les Borges,
Vilaplana, L’Aleixar, Maspujols,
Riudecanyes, Botarell,
Duesaigües i L’Argentera. En
canvi, a Colldejou no els hi van
portar fins l’any 50, trenta anys més tard.
J.- El dia 6 d’agost de l’any 20 és quan,
sabent que posaven l’electra, a casa van
comprar la primera màquina de pastar. Va
arribar a l’estació de Riudecanyes juntament
amb una altra que van comprar a cal Figuet, del
poble veí. Aquesta màquina la vam comprar
per tres mil dues-centes cinquanta pessetes,
pagada amb lletres de canvi de cent peles
cada mes, i la vam vendre per cinc mil l’any
quaranta-dos, quan en vàrem comprar una
de la marca Saus, dels tallers Ferré-Mateu, per
tretze mil pessetes.
Entre mig, però, en el temps de la guerra,
als anys trenta-set i trenta-vuit, com que ens
quedàvem durant llargs períodes sense llum,
havien de venir alguns homes del poble a
ajudar-nos a estirar la pasta, perquè l’oncle
Joan era al front. I és que, en aquells temps,
a les escoles no n’hi havia d’homes, només
hi havia mestres. Recordo que varen venir
el Josep Sabater que estava a cal Taberner,
després el Carlos de cal Rom i, més tard, l’ Emili
Sabaté. Eren xavals de 14 o 15 anys.
L’excedent: Targeta de reservista
d’excedent. Any 50.
J.- A l’any 41 vam arribar que no hi havia ni
farina tampoc. Només n’hi havia de moresc,
però, és clar que pastar allò...! N’hi havia que
deien: -però si semblarà que pastem terra de
platja!- Amb aquests cupons de l’excedent
tenies dret a un quart de quilo de pa de ració
els dimarts i un quart més els divendres. I si
no tenies això havies de tirar de l’estraperlo.
Pensa que llavors ens portaven un quilo de
farina d’estraperlo, en trèiem un quilo i quart
de pa, i encara ens donaven cinc rals.
I és que has de pensar que un pa de quilo
valia catorze peles, un quilo de sucre, trenta, i
un litre d’oli comprat aquí, trenta-cinc. I dic aquí
perquè si el portaves a vendre a Barcelona te’n
guanyaves quinze. Bé, això si no t’agafaven,
perquè es que ho miraven tot. Mira, hi havia
dones que anaven a Amposta i pujaven
carregades de bosses d’arròs amagades per
sota la roba. Va arribar que si les enxampaven
fins i tot les feien despullar. I és que només
donaven quatre grans d’arròs de racció!. Ja vam
arribar a la més punyetera misèria, ja!. Ara bé,
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vam acabar amb tota l’abundància!
Bé, l’any 48 ja va venir l’excel·lentíssima
Sra. Doña M. Eva Duarte de Perón. I és
que allà -a l’Argentina”tenien una gran
producció de blat, i en varen començar a
importar. Llavors, el racionament va anar
pujant a mig quilo i després a més.
Ah, però pensa que tots els pagesos
també ho eren, d’estraperlistes, perquè tots
sembraven blat i després el molien. Naltros
també ho fèiem. Encara tinc el molinet que
es feia servir, després te l’ensenyaré. Ens
van enxampar i ens van fotre una multa de
cinc mil peles, però en portàvem quaranta
mil de guanyades. A la fitxa ens hi van posar:
-molturación ilícita de cereales-. Hi va haver
gent al poble que fins i tot els van posar
a la presó, prèvia multa de 3.500 peles
-700 duros-. A naltros ens van enganxar
dues vegades, però, sí ves, què has de fer!
Tornàvem a començar i dèiem viva Franco!
Ves, tot anava així. Recordo a la Quessies
que deia: “no patiu, no patiu que a Mora hi
ha la mare de Déu de l’Estraperlo-. Perquè
un estraperlista havia donat una imatge de
la Mare de Déu a aquesta població.
Però bé, tot torna. Perquè ara l’estraperlo
el tenim amb el barret!
—Com vol dir al barret, Jaume?
J.- O ves. Més estraperlo que totes les
cases noves que no es poden comprar!
Això sí que és un desastre.
El que més em queda de les xerrades
amb el Jaume és l’habilitat que té (sens
dubte perfilada amb els anys) de tractar
amb la gent, de parlar de tot, fins i tot amb
nom, cognoms i fets, però sense acabar-s’hi
de posar del tot, sense acabar-se de definir;
amb un tacte sublim i, sempre, amb una
mitja rialla que fa que el temps et passi
sense adonar-te’n, i que, quan te n’adones,
ja hagis repassat tots els temes d’aquest
món i la meitat de l’altre.
Són estones que mai voldries donar per
acabades. Si no et moguessis d’allí, no et
faries capaç que el temps passa. O sigui que
espavilem-nos, que la revista ha de sortir!
Regidoria de Cultura

pàgina

8

Tot Vilanova

FEBRER DE 2011
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INICI D’un nou curs a l’escola
L’inici d’un nou curs, per nosaltres
els mestres, sempre és molt especial:
nous alumnes, nous companys, nous
espais. Aquest curs amb el canvi polític
també tenim canvi de Consellera, ara
d’Ensenyament, la Irene Rigau.
Aquest any l’escola Font de l’Arc
(perquè des de fa un temps ens diuen
que ja no som CEIP) ha augmentat de
plantilla: de tres mestres hem passat a
quatre mestres i mig. Això és degut a la
sisena hora, els alumnes de primària
ara fan una hora més al dia de classe
i a l’augment d’alumnat d’educació
infantil. Aquest fet ens ha beneficiat
perquè a més de la figura de directora
tenim secretària; però, per altra banda
aquesta sisena hora ens ha modificat, i
molt, la nostra organització. Cada mestre
tenim un horari diferent i les hores per
trobar-nos tot el claustre s’han reduït.
Per la línia d’escola que tenim es fa
imprescindible el treball en equip.
Pel que fa al treball intern que tots
els professionals d’aquesta escola duem
a terme amb l’objectiu de millorar la
qualitat en l’aprenentatge dels nostres
alumnes, destacarem els projectes
iniciats anteriorment o en fase d’inici
aquest curs:

• Projecte de reutilització de llibres
de text i material escolar: es treballen
actituds i valors en els nens i nenes
com són el consum responsable, la
sostenibilitat i el respecte pel material
d’ús comú. A més a més és un ajut
per les famílies en aquests temps de
crisi econòmica.
• Projecte de convivència: serà el
document que reflectirà les accions
que el centre desenvolupa per tal
de capacitar l’alumnat en les bases
de l’èxit personal i social i la gestió
positiva de conflictes.
• Bloc: hem engegat un bloc
d’escola amb la intenció que hi participi
tota la comunitat escolar (http://
blocs.xtec.cat/fontdelarcescola) i que
pretén substituir la revista escolar
anual publicada fins ara en format
de paper.
• Escoles Verdes: a finals de curs
passat vam presentar el projecte i
ens han concedit el distintiu d’Escola
Verda. El passat 12 de novembre
una representació de l’escola el vam
anar a recollir a Tarragona. A l’escola
continuem les activitats relacionades
amb el tema.

Per altra banda i amb vistes al curs
vinent veiem que l’escola està creixent.
L’any vinent a P3 hi ha la previsió que
es matriculin 7 nens i nenes. Estem
a punt d’aconseguir que a l’escola hi
hagin 40 alumnes!. Això ens farà fer nous

replantejaments d’espais, de grups,
d’horaris,….. De ben segur aquests
canvis faran variar la dinàmica de la
nostra escola però estem molt contents
que la nostra petita gran escola vagi
creixent.

LLAR D’INFANTS els marramiaus
La llar d’infants aquest curs obre les
portes per a 15 nens i nenes, ara fa
molt de goig veure tots els nens i nenes
corrent per el centre. Hi ha dues aules en
funcionament, la classe dels caragols 1-2
anys, i la classe dels esquirols 2-3 anys.
Al ser el segon curs de la llar, ja hem
pogut desenvolupar serveis i activitats
per a la millora del centre com és la
creació del Consell Escolar, part molt
important del centre per el seu ple i
millor desenvolupament, ja que al tenir
un representant de mares i pares tenim
una opinió externa implicada de totes les
activitats que fem.
També hem fet un hortet, els nens
i nenes de la classe dels esquirols han
plantat cadascú un enciam i una col.
Esperem que aviat els puguem collir!!!
A part, també hem consolidat l’activitat
de dues hores d’anglès a la setmana, els
esquirols fan anglès amb una professora
nativa. S’ho passen la mar de bé i
aprenen moltíssim. És impressionant
com saben pronunciar moltes paraules
i comunicar-se amb la professora amb
anglès, i sobretot el saber diferenciar que
amb la Rachel es parla amb anglès i amb
nosaltres el català.
És una activitat molt profitosa que tant
les educadores, com els pares i mares,
i els nens i nenes estem molt contents
que es faci a la nostra llar d’infants.
Ens fa molta il·lusió poder incorporar
el programa social “CRÉIXER AMB TU”,
El programa “Créixer amb tu” va adreçat

a les famílies amb criatures menors de
tres anys i es desenvolupa des de la
Secretaria de Polítiques Familiars o Drets
de Ciutadania.
El cicle de formació consta de cinc
xerrades-tallers en què es tracten temes
rellevants del desenvolupament dels
infants fins als 36 mesos. En aquestes
xerrades-tallers es treballen les dues etapes
evolutives dels infants, dels 0 als 18 mesos,
i dels 18 als 36. S’entenen com un espai
de formació dedicat a pares i mares i com
a moment de consulta pels pares i mares
cap als professionals.
El programa Créixer amb tu consta de 5
xerrades-tallers, cadascuna dedicada a una
temàtica específica:
1. Interacció i comunicació en els tres
primers anys de vida dels nostres fills
i filles
2. La importància del joc
3. Una alimentació sana per als
nostres fills i filles. Consells pràctics.
4. Rutines, hàbits i normes
5. Taller de massatge infantil (0-12
mesos)
Aquestes xerrades no només van
dedicades als pares i mares que porten els
nens i nenes a la llar, sinó que estan obertes
a tothom que hi vulgui participar, sempre
i quan no es superi el màxim de gent per
aula, que és un total de 25 persones en les
xerrades i de 10 en el taller. Les xerrades

son totalment gratuïtes.
Esperem que el proper curs
puguem tornar a repetir el projecte
amb noves xerrades, i noves

activitats per poder anar millorant
la nostra llar d’infants.
Mar Gispert
Directora llar d’infants els
Marramiaus
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ASSOCIACIÓ DE DONES de
vilanova d’escornalbou i l’arbocet
Durant el darrer trimestre de l’any
passat i començaments del 2011,
diversos són els actes que l’Associació
ha anat organitzant, d’entre ells volem
destacar:
L’excursió al Baix Empordà, en
la que un total 38 persones hi van
participar. Encara que el viatge va
ser una mica llarg, va valdre la pena
visitar llocs tan interessants com
Pals, Peratallada, l’Estartit, La Bisbal
d’Empordà,… i conèixer històries tant
interessants com la versió, molt ben
documentada, del nostre guia sobre
el “català” Cristòfol Colom.
La organització d’activitats a favor

de la Marató de TV3, va ser tot un èxit
molts van ser els qui d’una manera o d’una
altra hi van voler col·laborar, primer al matí
amb l’esmorzar , després de la bicicletada
i caminada organitzada per l’Associació
Esportiva, o bé a la tarda amb la projecció
d’una pel·lícula infantil. Al llarg de la jornada
vam recaptar 720 €.
*Molts dels participants en l’esmorzar
ens heu demanat la fotografia de grup,
doncs bé, podeu trobar-la penjada al bloc de
l’associació: donesvilanovaescornalbou.
blogspot.com.
Concert de Nadal. Aquest any la Núria,
la Gemma i en Jordi, van fer-nos passar una
tarda força agradable amb el seu repertori

les activitats al casal
de jubilats de vilanova
L’associació de Jubilats continua
oferint els seus cursos gràcies
al dinamitzador que facilita
l’ajuntament.
Durant tot l’any proposarem
activitats al casal de jubilats amb la
intenció d’oferir un servei que ajudi a
mantenir la salut, i oferir un temps de
lleure de qualitat per a les persones
grans amb activitats que puguin incidir
en diferents aspectes de la persona.
L’idea es oferir activitats per millorar
la salut en diferents àmbits, salut física,
psíquica, emocional, social i cultural,
tot pensant que trobar-se amb altres
persones i seguir aprenent coses es
considera social i cultural.
Per millorar la salut física, treballem
amb una gimnàsia suau que tracta de
millorar l’estat de les articulacions, i
la circulació del cos. No es tracta de
treballar la musculatura per estar forts,
es tracta de revisar tota l’estructura del
cos a fi de mantenir-ne la mobilitat de
les seves articulacions, i la flexibilitat de
les seves extremitats a fi de mantenir la
seva salut el màxim de temps possible.
Ens basem en exercicis que provenen
de la tradició de la medicina xinesa, es
coneixen amb el nom de Qi Gong, i se
n’han trobat ja dibuixats en túniques
de seda del emperador de fa més de
3000.
Des de la dimensió intel·lectual

de música popular i de pel·lícules, i és
clar, en acabar i amb la col·laboració de
l’Ajuntament, vam donar la benvinguda al
2011 brindant amb cava i menjant galetes
i neules!
Un dels darrers actes que hem
organitzat, i aquest cop només per les

associades, va ser el sopar anual de
Santa Àgueda, patrona de les dones.
Com és habitual les membres de la Junta
de l’Associació preparen un sopar per a
totes les sòcies, és una manera d’agrair la
seva col·laboració i de passar una estona
agradable fent petar la xerrada.

català per aquells que en el seu dia no en
van tenir l’oportunitat és una ocasió per
retrobar-se amb la pròpia cultura.

Al casal oferim també l’espai de
lectura per aquells que vulguin venir a
llegir el diari, o un espai de jocs de taula
per aquells que vulguin venir amb els
seus amics a jugar , als escacs, a cartes
o al que desitgin.

Associació de
Jubilats de Vilanova
d’Escornalbou

oferim el treball de habilitats cognitives
(del coneixement) en el taller de memòria
des del qual es treballa, la percepció,
l’atenció, estratègies de memorització, i
processos de raonament lògic. En diem
taller de memòria, però no és només
memòria, són activitats que ajuden a
mantenir desperts els processos bàsics
d ella nostra ment.
Volem incidir també en la salut
emocional amb el taller de gimnàsia
emocional, en el qual des de diversos
enfocs treballem la relaxació, i l’eliminació
de sentiments negatius. Amb exercicis
físics i mentals. Les emocions són tant
importants com el cos, si estem animats
ens sentim millor i no sentim els dolors,
si estem tristos tot ens pesa i ens costa.
És important tenir una actitud activa
per estar de bon humor, cosa que ens
ha d’ajudar a tenir una millor salut. Ens
basem amb teories i exercicis que venen
de diferents corrents de psicologia, ioga,
medicina xinesa... Partim de l’idea que
tot el que va bé és bo, de manera que
cadascú pugui triar el que li vagi millor
per a la seva pràctica.

Obrim també classes d’informàtica amb
el propòsit de fer perdre la por a l’ordinador i
fer que tot hom tingui la possibilitat de venir
a provar. Comencen pas a pas aprenent a
fer anar el ratolí a través de jocs i poc a poc
anem aprenent a fer altres coses.

Considerem que mentre aprenem ens
mantenim vius amb curiositat mantenim
la nostra activitat impedint que el nostre
organisme decaigui.

Complementant totes les activitats de
tant en tant programem algun documental
de divulgació científica o cultural, que
puguem relacionar amb coses que hem
explicat a les diferents activitats, o coses
que ens pugin interessar.

No deixem de banda el coneixement, i
el desenvolupament cultural amb un breu
curs de català. En el qual es treballaran les
normes bàsiques d’ortografia. Aprendre

Si tenim curiositat per les coses no hi
ha límits d’edat per aprendre.

Volem que us pugueu sentir a gust
venint a fer activitats o a proposar les
vostres, de manera que si algú tingues
l’idea de fer un grup per fer qualsevol
tipus d’activitat miraríem de fer el
possible per tirar-lo endavant.
Esperem que tot hom pugi gaudir
d’alguna activitat que sigui del seu
interès.
L’associació segueix organitzant
dinars i berenars populars, excursions i
altres actes en els quals espera la vostra
participació.
￼

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

PROPERES INSCRIPCIONS
A LA LLAR D’INFANTS
“ELS MARRAMIAUS”
Termini de presentació de
sol·licituds: del 2 al 13 de maig
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COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Aquest any els de la Colla
Gegantera estem molt contents
perquè des de l’escola del poble,
en el seu primer trimestre han
treballat com Projecte:
“Els Gegants”.

D’aquesta manera tots els nens
s’han pogut apropar una mica més al
món Geganter i nosaltres una mica
més a ells, ja que hem estat molt en
contacte amb l’escola mitjançant
algunes xerrades que han portat a
terme alguns dels nostres membres.

la junta
amb les Campanades
en directe a la pantalla
del cinema.

Una vegada més hem passat
les festes d’hivern al nostre
poble (Castanyada, Fi d’Any, Reis,
Festa Major) i aquest any amb el
valor afegit de poder fer-ho a la
renovada sala del Cinema, molt
ben condicionada i amb l’ajut de les
noves tecnologies i els vilanovins
que les apliquen amb habilitat,
hem gaudit inclús de poder
acompanyar el raïm de Fi d’Any

FEM UN PESSEBRE

Aquest Nadal passat hem
celebrat els 2010 anys d’un
naixement. Tal com diu la historia
fem un pessebre. Amb aquest
motiu el passat diumenge 6 de
febrer, just passat la Candelera,
que aquest dia, és “la fugida de
Egipte” i es treuen els pessebres;
la Sra. Conxita pastissera, que
així la coneixem tots els veïns del

També aprofitem
poder dirigir-nos a
tots vosaltres per
agrair l’assistència a
les esmentades festes
i dir-vos, en nom de
tots els membres de
La Junta de la Secció
R e c re a t i v a , q u e
posem totes les ganes
i força de voluntat en que tot surti de
la millor manera possible.
Igualment, us volem recordar que
cada 15 dies, fins al juny, us seguirem
apropant pel·lícules d’estrena a la
nostra pantalla; i que el proper 27 de
Febrer us esperem novament a tots
per celebrar El Carnestoltes.
La Junta

Les cantadores de la Coral de
Sant Joan Baptista de Vilanova
d’Escornalbou.

poble, es va apropar
al Cor de l’Església i
ens va convidar, a les
cantadores, a fer una
visita al seu pessebre.
Allí ens vam trobar
amb el seu marit
Jaume que ens va fer
totes les explicacions,
com va fer els marges,
les muntanyes de
Montserrat,
les
casetes de fusta
tallada i pintades per
ell... en fi vam quedar
meravellades, inclòs com podeu veure
ens van fer algunes fotografies. Ens va
agradar tant que ens vam decidir a fer
aquest escrit perquè quedi constància
del valor que té un pessebre.
Recordem de petites quan es feien
concursos, cal esmentar entre altres
el de “Cal pastoret”, tots eren molt
macos, era una costum tradicional.
Perquè no tornar-hi?

Entitats
Ells mateixos han creat un
Gegantó, i tot i que aquest any no
toca fer trobada a la nostra vila (ja
que la fem cada 2 anys), esperem
que per la Festa Major d’estiu
també ens pugui acompanyar e
inclús s’afegeixi a alguna sortida.
No podem donar més detalls
sobre el Gegantó perquè encara
li falta algun retoc, però esperem
que per la pròxima publicació
d’aquesta revista ja hagi vist la
llum i puguem col·locar la seva
foto.

La nova associació de
joves els dos tombs

Associació de Joves
Els Dos Tombs

Acabat l’estiu, després de passar
la festa major de l’Agost, els joves
del poble ens tornàvem a enfrontar
a un període llarg d’estudis o feina.
Ja havíem començat a muntar
l’Associació de Joves els Dos Tombs,
però semblava que, passat l’estiu,
no ens haguéssim d’encarar a cap
esdeveniment emocionant.
Què podríem fer, a ple hivern, al
poble...?
I de cop va sorgir la idea: la festa
major d’hivern! Per què no fer venir
un grup aquí al poble? Potser feia
fred, potser teníem exàmens, però els
joves de l’associació ens vam posar a
organitzar- ho tot amb molta il·lusió,
i vet aquí el resultat: gent del poble
i de pobles del voltant van omplir la
sala del cinema.
Des d’aquí volem agrair a

l’ajuntament la seva col·laboració i als
grups CatRock i Papagayo per venir a
tocar al nostre poble.
Volem que el nostre projecte creixi,
així que animem a tots els joves del
poble a apuntar-se a l’associació i qui
vulgui col·laborar, també. El proper dia
24 de febrer farem a les 20:00h una
reunió informativa a la sala del cinema
per presentar-vos l’entitat esperem a
tots els interessats!

Bicicletada
nocturna
Secció esportiva

El passat mes de setembre un
grup de veterans i no tant veterans
varem agafar les bicicletes (alguns
amb una mica de pols) i sobre les
9 de la nit començàvem a pedalar
sense competir pels camins dels
termes de Vilanova, Riudecanyes,
Mont-roig i Montbrió del Camp.
Érem prop de 20 ciclistes tots ben
equipats amb llums a les bicicletes
suant la cansalada però això s’havia
de recuperar i ens vam parar a

Montbrió on teníem el restaurant
amb el sopar encomanat. Ens vam
atipar de menjar i riure, després cap
a dos quarts d’una de la nit els mes
forts i agosarats van tornar a agafar
la bici i amunt cap a Vilanova, s’ha
de dir que algú va agafar el cotxe
escombra.
Pel bon temps repetirem. Ànims.

CURSA BARONIA
ESCORNALBOU
El proper dia 29 de maig es
farà la 1ra cursa a la Baronia
d’Escornalbou on esrecorreran
42.195 metres o sigui més de
42 km. (Marató) es podrà fer
caminant o corrent, també es
pot fer la mitja marató corrent

(20 km) . Aquesta prova té la
peculiaritat de que creuarà pel mig
dels 7 pobles de la baronia (Vilanova(Arbocet)-Riudecanyes- l’ArgenteraDuesaigües- Colldejou- La Torre de
Fontaubella i Pradell dela Teixeta).
Més endavant us informarem de
més notícies d’aquesta cursa.

Sudoku

troba les set

diferències

Troba les 7 diferències
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Sudoku
Sudoku
Sudoku

sopa de

lletres

Busca els noms de 10 pobles

preguntes

Sopa de lletres
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lligades

Per començar a preparar aquest apartat de la nostra revista ens situem
en un indret com és la nostra comarca, el “Baix Camp”. Actualment aquesta
comarca està formada per 28 municipis, inclosa la seva capital, Reus.
Busquem informació del Baix Camp i trobem que l’any 1.835, esdevingué
cap d’un partit judicial de la nova província de Tarragona, llavors s’acabava
d’establir la divisió en províncies del territori de l’estat espanyol, però no tots
els pobles de l’actual Baix Camp van dependre del partit judicial de Reus.
➟ Quins pobles en restaren exclosos?
Aquests pobles depenien d’un altre partit judicial i així va continuar fins a
finals dels anys 60 del segle passat que passaren a dependre de Reus.
➟ Quina era la població capital d’aquest partit judicial, que fou el
nostre?
Seguim buscant més informació, sobre aquesta població trobem que una
de les edificacions més significatives de la mateixa és el celler cooperatiu
creat el 1.919.
➟ De quin arquitecte és l’edifici del celler?

Troba les 7 diferències

Troba les 7 diferències

Aquest arquitecte nascut a Valls el 1.888 i mort a Barcelona el 1.973, té
una obra molt extensa, entre aquesta obra destaca la de diversos edificis
per a cooperatives vinícoles, construcció en la que es convertí en un
autèntic especialista. Avui podem admirar cellers d’aquest arquitecte en
nou poblacions de la província.
➟ En quins pobles podem admirar cellers d’aquest artista?
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Busques
MOBLES?
MERKAMUEBLE A MONTBRIÓ DEL CAMP (Tarragona) - Ctra. de Reus km. 9,2
Tel 977 82 61 28 - Fax 977 82 66 94
www.merkamueble.com

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

