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OBRES A
L’AVINGUDA
DE REUS

ADQUISICIÓ
D’UN
ESCENARI

Les obres a
l’Avinguda de Reus
estan a punt de
finalitzar-se.

Ja disposem d’un
escenari mòbil
apte per a tot
tipus de festes i
actuacions.

FESTA MAJOR D’ESTIU
Ja arriba la
Festa Major
d’Estiu.
Esperem
gaudir-la tots
junts.

Vilanova
Tot
Vilanova d’Escornalbou
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CONSTITUCIÓ DEL
NOU CONSISTORI

L’escrutini al final de la jornada de
votació va donar com a resultat un total
de 134 vots a favor de CiU que obtenia
tres regidors i de 219 vots a favor de
IVE-PM que es quedava amb els quatre
regidors que ja tenia.
Tal i com estableix la normativa, el
dia 11 de juny, vint dies després de
les eleccions, es va celebrar el Ple de
Constitució de l’Ajuntament en el qual
va quedar envestit com a Alcalde el
Senyor Sergi Ciurana Nicolau, en ésser
la seva candidatura la més votada.
Per últim, només quedava decidir
l’organització de les competències
del Consistori en les diferents
Regidories i assignar-les als membres
de la Corporació. En la sessió del Ple
celebrada el dia 30 de juny, l’Alcalde
va fer la següent delegació de
competències que va ser acceptada
per tots i cadascun dels regidors:

• Sr. Carlos Anglès Queraltó: 1er
Tinent d’Alcalde i Regidor de festes,
turisme i promoció de poble i serveis
socials.
• Sr. Joan Escoda Teigell: 2on Tinent
d’Alcalde i Regidor de cultura, relació
amb les entitats, participació ciutadana
i joventut.
• Sr. Enric Sabaté Anguera: Tresorer
i Regidor d’ensenyament, esports i
agricultura.
• Sr. Andreu Devesa Deu: Regidor de
seguretat ciutadana.

• CONSELL ESCOLAR CEIP FONT DE
L’ARC: Sr. Enric Sabaté Anguera.

pàgs. 8
ESCOLA

• ESCOLA VERDA: Enric Sabaté
Anguera.
• CONSELL ESCOLAR LLAR D’INFANTS
“ELS MARRAMIAUS”: Sr. Enric Sabaté
Anguera.

pàgs. 9 i 10
entitats

• ASSOC. DEFENSA FORESTAL: Srs. Enric
Sabaté Anguera i Andreu Devesa Deu.
• PLA ASSISTÈNCIA I SUPORT DEL
CONSELL COMARCAL: Sr. Carlos Anglès
Queraltó.

• Sra. Maricel Pàmies Mallafré:
Alcaldessa pedània de l’Arbocet.

• CONSELL SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS: Sr. Carlos Anglès Queraltó

Per altra banda, el Sr. Alcalde
va mantenir les competències
d’urbanisme, obres i serveis i medi
ambient.

• COORDINADORS DE TROBADA DE
POETES: Sr. Joan Escoda Teigell i Sra. Dolors
Ollé Aragonès.

• COMISSIÓ DE FESTES: Srs. Carlos

ENTREVISTA

Anglès Queraltó, Joan Escoda Teigell i Sra.
Maricel Pàmies Mallafré.

• Sra. Dolors Ollé Aragonès: Regidora
de salut.

A més, s’han designat els
representants del nostre Consistori als
diferents organismes públics:

pàgs. 7

• ASSOCIACIÓ DONANTS DE SANG: Sra.
Dolors Ollé Aragonès.
• CONSELL CONSULTIU DE DONES
CONSELL COMARCAL: Sra. Maricel Pàmies
Mallafré.

Us recomanem

El passat dia 22 de maig van tenir
lloc les eleccions municipals per escollir
els nostres representants polítics a
l’Ajuntament. A Vilanova d’Escornalbou
es van presentar dues candidatures:
IVE-PM encapçalada pel Sr. Sergi
Ciurana Nicolau i CiU encapçalada pel
Sr. Andreu Devesa Deu.

Actes festa
major

Nits de música
al Castell

Arrossada
popular

Actes de
Festa Major

Tot Vilanova
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Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
de Savasun, SA.

ambiental de l’activitat de granja
avícola de Avícola Escoda Roca, SL.

ACORDS JUNTA DE
GOVERN

➟ Renúncia de la subvenció per
obres de restauració i conservació
d’immobles de notable valor cultural
destinada a la millora de l’Arbocet.

13/01/2011

➟ Autorització del pas de la prova
esportiva “8è Campionat d’Espanya
de ciclisme en carretera per a
policies i bombers”:

➟ Autorització del pas de la prova
esportiva “5è Gran Premi penya
ciclista Mont-roig. trofeu Josep
Florencio”.

18/03/2011

➟ Adequació a la normativa
ambiental de l’activitat avícola del
Sr. Daniel Cabré Llebaria.

➟ Aprovació de certificació núm. 1
de l’obres “Pavimentació i renovació
de serveis a l’Avinguda de Reus”.

➟ Adequació a la normativa
ambiental de l’activitat porcina de
la Sra. M. Carme Aragonès Escoda.

➟ Aprovació del conveni amb
el Consell Comarcal del Baix Camp
per a la divulgació informativa de
les activitats d’interès municipal a
través del canal de la Televisió Digital
local pública del Camp (TDCAMP).

01/02/2011
➟ Acceptació de subvenció per
actuacions musicals grup musical
Montsant pe l’actuació Fi d’any.
➟ Aprovació, si s’escau, de la
contractació d’una pòlissa de
crèdit per import de 60.000 € amb
CatalunyaCaixa.
➟ Contractació de la Sra. Clara
Porras Sarral com a directora de
la llar d’infants municipal “Els
Marramiaus”.
➟ Concessió de llicència
obres presentada Vodafone per
construcció d’una estació base de
telefonia mòbil a una finca situada
a la partida Vilà.
➟
Nomenament
del
representant de l’ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou al Consell
Supramunicipal de Serveis Socials.

25/02/2011
➟ Inici de l’expedient d’ordre
d’execució a Mergome.

➟ Autorització de pas de la prova
esportiva III Open Raid Cambrils.

18/04/2011
➟ 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.
➟ Aprovació de certificació núm. 2
de l’obres “Pavimentació i renovació
de serveis a l’Avinguda de Reus”.

➟ Llicència d’obres per a
l’ampliació de l’activitat de granja
porcina GRANJA ESCODA, SL.

➟ Sol·licitud d’autorització del
club ciclista Pratdip- l’Anjuba per la
celebració de la 5ª marxa BTT.
➟ Concessió a l’Associació de
Dones de Vilanova d’Escornalbou i
l’Arbocet d’un ajut per a l’organització
de la Trobada de Puntaires per
import de 275 €.

➟ Autorització del pas de la
prova esportiva “XVIII estada del
cicloturisme català”:

➟ Concessió d’un ajut econòmic
per a l’organització de la 1a marató
de la Baronia a l’Associació Esportiva
Baronia d’Escornalbou per import de
200 €.

➟ Resolució de llicència ambiental

➟ Adequació a la normativa

➟ Sorteig dels membres de la
mesa electoral per a les eleccions
a les Cambra Agràries.

08/06/2011

➟ Convocatòria de la subvenció
per a la rehabilitació de façanes.

➟ Aprovació de la última acta i
dissolució Junta de Govern.

08/07/2011
➟ Sol·licitud d’autorització del
club ciclista Pratdip- l’Anjuba per
la celebració de la V marxa BTT
“Senders del Dip”.
➟ Concessió d’un ajut econòmic
per a l’organització de la caminada
nocturna de la Baronia d’Escornalbou
a l’Associació Esportiva Baronia
d’Escornalbou per import de 125
€.
➟ Comunicació d’inici de
l’activitat de Bar- restaurant per
part de l’empresa El Reiet del Camp
1.699, SL.
➟ Aprovació de les bases per a
les exposicions de la Festa Major
d’Estiu.

➟ Sol·licitud autorització ENDESA
estesa cable subterrani per atendre
subministrament elèctric de
l’Avinguda de Reus.
➟ Aprovació del conveni de
col·laboració entre l’empresa
Vodafone España, SAU i l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou.
➟ Establiment del règim
d’indemnitzacions a favor dels
membres de la corporació per
assistència a les sessions dels òrgans
de govern.

telèfons d’interès
Ajuntament
Bombers i emergències
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil

977 83 75 19
112
088
062

Web de l’Ajuntament:

Farmàcia
Escoles
TAXI
Emergències mèdiques

➟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

HORARI AJUNTAMENT (Hivern)

20/01/2011

➟ Aprovació de certificació núm. 3
de l’obres “Pavimentació i renovació
de serveis a l’Avinguda de Reus”.

➟ Aprovació de certificació núm. 4
de l’obres “Pavimentació i renovació
de serveis a l’Avinguda de Reus”.

10/05/2011

ACORDS DEL PLE

977 837 256
977 837 670
609 301 051
061

26/04/2011
➟ Sorteig membres mesa
electoral per a les eleccions locals
del dia 22 de maig.
➟ Donar compte de la liquidació
de l’exercici comptable del 2010.
➟ Donar compte renovació de
la pòlissa de crèdit amb Catalunya
Caixa per import de 60.000 €.
➟ Adhesió al Consorci Localret.

11/06/2011,
SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ
➟ Nomenament del Sr. Sergi
Ciurana Nicolau com a Alcalde.
➟ Rendició de comptes de
les existències de tresoreria
i de l’inventari de béns de la
Corporació.

30/06/2011
➟ Creació de la Comissió Especial
de Comptes.
➟ Nomenament de representants
a altres organismes.
➟ Creació de la Junta de Govern i
atribucions de competències.
➟ Assignació de regidories al
membres de l’Ajuntament.
➟ Nomenament del tresorer.
➟ Aprovació del règim de
dedicació exclusiva del Sr. Alcalde.

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: 07:25
Reus- Vilanova Escornalbou: 06:30 / 13:05 / 14:50 / 18:00
➟Vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa:
Vilanova Escornalbou - Reus: 07:40
Reus- Vilanova Escornalbou: 13:05 / 18:15
➟Diumenges i festiu (tot l’any):
➟Dissabtes feiners (tot l’any):
Vilanova Escornalbou - Reus: 12:20 / 17:30
Vilanova Escornalbou - Reus: 09:20
Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15
Reus- Vilanova Escornalbou: 12:15 / 20:00

Notícies ajuntament
24 HORES DE FUTBOL SALA A
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Com cada any s’han celebrat les
“24 hores de futbol sala” a la pista de
futbol de la zona esportiva. Sempre
es fa coincidir amb l’obertura de la
piscina i així fer un cap de setmana
ben complet. Aquest any, com a
novetat podem dir que el campionat
ha estat organitzat conjuntament
entre l’entitat esportiva de Vilanova
d’Escornalbou i el Joaquim Serra
Fumadó i la Isabel Anguera Jurado.
Els partits van començar a les
18.00 hores del dia 25 de juny i no
van parar de jugar fins que no va
arribar la final, que es va celebrar a

les 19.00 hores del dia 26 de juny
i que va guanyar l’equip de Vinyols.
En total hi van participar dotze
equips dels municipis dels voltants.
Però també vam comptar amb
representació local; ja que un equip
de joves de Vilanova d’Escornalbou
hi va jugar i, tot s’ha de dir, no ho van
fer pas malament.
Durant tot el cap de setmana la
piscina va ser gratuïta per a tothom
i els encarregats de l’organització del
campionat de futbol sala van donar el
servei de bar amb venda de begudes,
entrepans, snacks, ...

JA S’ACABEN LES OBRES DE
L’AVINGUDA DE REUS
El passat mes de febrer es van iniciar
les obres de millora de l’Avinguda de
Reus i, tal com estava previst en el
programa de treball, la tindrem enllestida
abans de la Festa Major d’estiu.

Per altra banda, s’ha reforçat la
canalització d’aigua des de la part més
baixa i s’ha sectoritzat tota la conducció,
de manera que a partir d’ara no caldrà
tallar l’aigua de tot el poble per arreglar
possibles avaries a l’Avinguda de Reus.
Per últim, es reforçarà la megafonia
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CAMINADA BARONIA
Aquest passat 16 de juliol es va
celebrar la 3a Edició de la Caminada
Nocturna de la Baronia, que va
tenir lloc al poble de l’Argentera. Va
començar molt puntual i amb un
gran nombre de participants ( uns
dos cents ) de totes les edats, tant
nens i nenes de 4 o 5 anys , com
jubilats; tots ells amb il·lusió i ganes
de passar una nit a la fresca passejant
per la natura, en un ambient de
germanor i alegria.
El recorregut va iniciar-se al
Restaurant Menjars l’Argentera,
on tothom qui s’hagués inscrit
havia de passar a recollir el tiquet
de la Caminada. Aquella nit el cel
estava tapat i no va ser possible
fer la caminada sota la llum de
la lluna, per tant, es va optar per
caminar acompanyats de llanternes
i frontals que van ajudar a veure el
camí. Durant el recorregut hi havia
dos punts d’avituallament situats a
distàncies intermèdies, on es podia
beure aigua i menjar uns quants
fruits secs per recuperar forces i
poder continuar el recorregut, que

finalitzava al mateix lloc d’inici, ja que
el trajecte era circular. A l’arribar es
repartia coca amb xocolata cuita, fruits
secs, vi i mistela que els participants
podien assaborir tot escoltant música
en directe mentre s’esperava que anés
arribant tothom. Un cop ja estaven tots
els participants, es va fer un sorteig de
ampolles de vi del Priorat i d’oli D.O.
Siurana.
La propera edició de la Caminada
Nocturna es celebrarà a Vilanova
d’Escornalbou, doncs és el poble de
la Baronia que manca; ja que ha de
recórrer tots els municipis que la
conformen. Esperem amb entusiasme
que arribi aquest moment i que tingui
tan èxit com les edicions anteriors.

PROP D’UNA VINTENA DE
NENS I NENES GAUDIRAN
AQUEST ANY DEL CASAL
D’ESTIU

Durant aquests mesos, els treballadors
de l’empresa BECSA han estat renovant
els serveis bàsics que transcorren per
l’Avinguda de Reus (aigua, clavegueram,
enllumenat públic,...), col·locant la
vorera i pavimentant el carrer.
Amb aquestes obres la fisonomia
de l’Avinguda de Reus ha canviat
considerablement; ja no es poden
veure els cables de la línia elèctrica
i de telèfon creuant la carretera de
banda a banda ni el collage de voreres,
cadascuna a la seva manera, en el cas
que hi hagués. També la renovació de
tots els fanals de l’avinguda amb un aire
més modern però sempre respectant
l’estètica del nostre municipi. També
hi ha grans millores que no es veuen a
simple vista com pot ser la renovació del
clavegueram. Hem de tenir en compte
que tot el clavegueram del nucli va a
parar a l’Avinguda de Reus i, per tant,
és molt important que aquest tingui
les condicions adequades per poder
recollir-lo tot. A més, com a millora de
l’obra, s’ha fet la canalització del mateix
fins a la urbanització Parc d’Escornalbou,
per tal de tenir centralitzada la sortida
per quan, en un futur, es construeixi la
depuradora.

Tot Vilanova
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Per tal d’oferir un seguit
d’activitats a nens i nenes de 3 a
12 anys durant l’estiu, l’Ajuntament
ha organitzat un casal d’estiu als
matins, des del 4 al 29 de juliol.
Així, un cop acabada l’escola
s’ofereix la possibilitat perquè els
nostres nens puguin passar una
estona divertida sota la direcció
de les dues monitores que hi ha
contractades.

a la part baixa del poble, aconseguint
d’aquesta manera que els pregons de
l’Ajuntament es puguin sentir a tots els
indrets del municipi.
Amb tot això, l’entrada al nostre
municipi ha assolit la rellevància que es
mereix i fa que el visitant pugui gaudir
de les vistes del nostre poble només
entrar-ne i ha convertit l’Avinguda en un
passeig arbrat on poder fer agradables
caminades a l’ombra. Esperem trobarnos en aquestes llargues passejades.

Per a molts pares l’època de
l’estiu resulta una mica complicada,
l’escola s’ha acabat i no tothom té
suficients dies lliures per poder
estar amb els fills, o tampoc té
familiars propers a qui deixar-los
al càrrec, per altra banda apuntarlos a activitats durant aquests
mesos suposa una despesa,
actualment, difícil de suportar. Són
aquestes les raons que han portat
a l’Ajuntament a organitzar, l’any
passat i aquest, el Casal d’Estiu de
Vilanova d’Escornalbou a un preu
força assequible.
Aquest any, la Júlia i la Pili, les
monitores, han pensat estructurar
les diferents activitats de l’esplai
(gimcanes, jocs d’aigua, excursions,

manualitats,..) al voltant d’un mateix
tema: l’EXPLORACIÓ, així doncs, totes
elles estan ambientades a explorar ja
sigui la natura, el poble, el nostre cos,
les diferents professions, ..
Es traca d’un espai on els nens es
poden divertir, no oblidem que és
estiu, però al mateix temps aprenent
i fomentant els valors de l’amistat i la
germanor.

C/ Escornalbou,11 • Tel. 977 31 11 93 • 43203 REUS
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XVI FESTA DE LA GENT GRAN
La festa de la gent Gran, que
celebrem cada 15 de maig, diada
de Sant Isidre, esdevé cada any més
esplèndida.
Els membres de l’Associació de
jubilats i les regidories de Cultura i de
Festes, s’aboquen en els preparatius,
i ja el dia abans adornen la sala
del cinema on es realitza el dinar i
preparen les taules. El càtering, a
càrrec del restaurant “El Álamo”, de
bon matí col·loca tot el parament de
plats i coberts pels comensals, que
aquest any van ser un total de norantaquatre. I mentrestant, els homenatjats,
acompanyants i demés participants en
la festa es van engalanant per assistir
a la solemne missa celebrada per
Mossèn Piqué.
Un cop finalitzat l’ofici i feta la
fotografia de grup, comencen els
parlaments previs al dinar, que com
ja és habitual va encetar l’Alcalde,
l’Il·lm. Sr. Sergi Ciurana, qui va

anomenar moments importants de
la vida dels homenatjats: el Sr. Jaume
Anguera i el matrimoni format per
la Sra. Dolors Aragonès i el Sr. Josep
Guasch, i de com d’una manera o
d’una altra van i han contribuït al
desenvolupament de la nostra vila.
Seguidament es fa entrega de les
plaques commemoratives, moment
que esdevé el més sentimental de
la festa.
Abans de la benedicció de les
taules, el president de l’Associació
de Jubilats va dirigir unes paraules a
tots els assistents i un dels poetes del
nostre poble, en Josep M. Anguera, va
dedicar un poema a la diada.
En acabar el dinar, els amics del
Grup Montsant van començar el ball
amb un repertori de valsos, passos
dobles i balades.
Felicitats a tots i fins l’any vinent!

FESTA MAJOR D’HIVERN

A banda d’aquest concert, els actes
principals van tenir lloc el dia 22 de
gener amb la Missa i processó pels
carrers del poble, Concert- vermut i

Adquisició d’un nou
escenari pels diversos
actes i celebracions
Aquest passat 14 de juliol
l'Ajuntament de Vilanova
d'Escornalbou va adquirir un nou
escenari pels diversos actes i
celebracions que tenen lloc a la
plaça de la Font, sobretot a l'estiu i a
la Festa Major. Aquest nou escenari
suposa una millora important, ja que
el que teníem fins ara estava en molt
mal estat, arribant a ser perillós; i
per això, precisava d‘una reparació
important pel que a la estructura i de
la renovació del tot l’entaulat, ja molt
deteriorat. Per això, i ja que s’havia de
fer un esforç econòmic, es va creure
més adient invertir els diners en un
escenari nou.
Aquest nou escenari ha estat
parcialment subvencionat per la
Diputació de Tarragona i es va
estrenar el dia 16 de Juliol, coincidint
amb la celebració de la Revetlla de
Sant Jaume.
Com a característiques que hi que

podem destacar tenim: una estructura
fabricada d'alumini altament resistent,
unes dimensions de 65 m2, una barana
d'uns 15 metres també d'alumini
situada a la part posterior, unes
escales noves amb les quals es pujarà
i baixarà més còmodament, i el taulell
de l'escenari, que és d'un contraxapat
modular especial per l'exterior, que
fa que la fusta quedi protegida de la
pluja.
Així doncs, tots podrem gaudir
d'aquest nou escenari que ens
acompanyarà al llarg de les festes,
actes i celebracions, millorant-ne la
qualitat d'aquestes, ja que podrem
cantar, ballar, saltar i divertir-nos amb
tota seguretat i tranquil·litat. A més,
degut a la facilitat de muntatge i
desmuntatge de l’escenari i al fet que
es pugui muntar per mòduls (és a dir, es
pot fer de diferents mides), farà que es
pugui diversificar els llocs on celebrar
els diferents actes i no concentrar-los
tots a la Plaça de la Font.

OBERTURA DE LA PISCINA
MUNICIPAL

Com cada any, el
quart cap de setmana
de gener Vilanova
d’Escornalbou va
celebrar la Festa
Major d’hivern en
honor a Sant Sebastià.
Aquesta vegada,
com a novetat, es va
introduir al programa
de festes la NIT JOVE
amb l’actuació del grup
musical CATROCK i els
teloners PAPAGAYO.
Aquesta iniciativa va
ser molt ben rebuda
per part de tot el jovent
del municipi i va ser un
gran èxit d’assistència.
L’ a s s o c i a c i ó d e
joves “Els 2 Tombs” va col·laborar en
l’organització de l’esdeveniment; ja que
va fer-ne la màxima difusió possible i va
estar a la barra del concert junta amb
la Junta del Cafè.

Notícies ajuntament

Ja ha arribat l’estiu i un dels
primers símptomes de la vinguda de
la calor és l’obertura de la piscina.
Cada temporada es fan treballs de
manteniment i millora de la gespa, la
piscina i les instal·lacions. Aquest any,
s’ha aconseguit millorar notablement
l’estat de la gespa, adquirint una
aparença frondosa i agradable. S’han
podat els arbres dels voltants perquè
no caiguin tantes restes de branques
i fulles a la piscina i d’aquesta manera
mantenir-la neta amb més facilitat.

ball amb l’orquestra Juniors. Un dia
complet per a gaudir de les festes
amb tota la família.
I com a ressopó, l’actuació del
TEATRE DELTA el diumenge 23
que ens van fer passar una bona i
divertida estona amb la seva obra de
teatre.

Tot i aquestes millores,
l’Ajuntament està fent un esforç i des
de fa uns anys i no hi ha hagut cap
augment en el preu de les entrades
de la piscina ni en els abonaments.
Com cada any s’organitzen els
cursets de natació per als nens i
nenes del municipi durant la última
setmana de juliol i les primeres
d’agost amb l’Àngel, el mateix
monitor des de fa molts anys.

I com ja és costum, entre els actes
de la Festa Major d’estiu s’organitzarà
un dia amb jocs i inflables aquàtics
perquè tothom pugui gaudir d’un
diferent i divertit dia de piscina.
Com a novetat, aquest any s’ha obert
un bar a la piscina per a donar servei
a tots els usuari i possibilitar que els
pares puguin prendre alguna beguda
mentre vigilen els seus nens o que els
nens es puguin comprar una bossa de
patates o un gelat per berenar. L’horari
d’obertura és el mateix que el de la
piscina: de dilluns a dissabte de 11.00
a 19.00 hores i els diumenges de 11.00
a 15.00 hores.
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B reus

APOSTEM PER UNA MILLOR
RECOLLIDA SELECTIVA!
Pel què fa a la recollida selectiva, des del mes d’octubre de 2009, quan
es van instal·lar les noves bateries de contenidors soterrats al mateix
temps que es iniciar la campanya, fins ara, cal remarcar que la resposta
de la població, en general, ha estat molt positiva.
Arrel de la implantació de més contenidors i amb la conscienciació
de tots els veïns, l’Ajuntament ha pogut reduir el import de la factura
en la recollida d’escombraries. Així doncs, estem començant a equilibrar
un servei que fins ara havia estat totalment deficitari.
A sota adjuntem una taula on es detallen els costos de l’any 2009,
quan la recollida selectiva encara no era una realitat i els costos de l’any
2010. Es veu un clar augment en la recollida de paper, envasos i vidre
així com de la fracció orgànica, vers una reducció considerable (51%)
en el cost de la recollida de la resta.
COSTOS 2010
SERVEIS
RECOLLIDA RESTA
RECOLLIDA PAPER
RECOLLIDA ENVASOS
RECOLLIDA VIDRE
RECOLLIDA FRAGCIÓ
ORGÀNICA
TOTAL

COSTOS 2009

(RECOLLIDA
SELECTIVA)

36.550 €
1.792 €
781 €
96 €

18.765 €
4.252 €
3.390 €
247 €

-

1.074 €

39.219 €/ANY

27.725 €/ANY

En una època com la que avui estem passant, per una banda de
reduccions en salaris i d’augment de l’atur, i per l’altra de pujades en els
serveis bàsics, com la llum, el butà, …, l’Ajuntament vol seguir en la línea de
mantenir el cost de les taxes municipals. Gràcies, doncs, a la col·laboració
de tots podem dir que ho estem aconseguint. Cal felicitar-nos a tots per
aquest esforç que mica a mica va obtenint els seus fruits.
RECOMANACIONS PER MILLORAR EL SERVEI
• PLÀSTIC: xafeu el màxim possible els envasos de plàstic i les llaunes
a fi que hi càpiguen millor en el contenidor.
• CARTRÓ: les caixes de cartró desmunteu-les ja que totes senceres
dins el contenidor ocupen molt de volum.
• PILES: podeu portar-les a l’Ajuntament, o bé en la tapa dels
contenidors soterrats del vidre hi trobareu uns forats per llençar-les.
• DEIXALLERIA: feu bon ús de la deixalleria i passeu a recollir la clau
a les oficines de l’Ajuntament.
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NOVES INCORPORACIONS A LA
PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT
Aquest any el Servei d’Ocupació de Catalunya
va concedir a l’Ajuntament dos plans d’ocupació,
aquestes subvencions amb les quals et sufraguen
les despeses per a contractar personal.
Després d’unes quantes contractacions per a
donar suport a la brigada en les diverses obres
municipals en les quals ha participat (renovació
de l’edifici consistorial, rehabilitació de la Sala del
Cinema, millores al cementiri, enllumenat públic,
neteja de boscos...), s’ha cregut convenient dedicar
aquesta subvenció a altres tasques com són: la
catalogació de l’arxiu històric i la dinamització de
la plana web.
L’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou ha
pogut conservar pràcticament tot l’arxiu històric
des dels anys.... . Sempre ha estat voluntat del
Consistori poder catalogar-lo i conservar-lo
adequadament. Aquesta tasca ja es va iniciar
l’any 2007, quan l’Arxiu Històric de Reus va llistar
tota la documentació existent. Ara hem volgut

continuar aquest treball i, per això, actualment
hem començat a analitzar el catàleg i de quina
informació disposem. Posteriorment, s’estudiarà
la possibilitat de cedir l’arxiu més antic a l’Arxiu
històric de Reus perquè es mantingui de la forma
més adequada i estigui a l’abast de totes les
persones que el vulguin estudiar.
Per altra banda, una altra tasca molt important
era acabar d’omplir de contingut la pàgina web
de l’Ajuntament. Fins ara havíem estat posant en
marxa la web, el disseny, decidint els continguts
a inserir,... Ara, amb el nou reforç de personal
s’estan dedicant molts esforços en ampliar la
informació i matèries. S’han introduït més dades
sobre la història de Vilanova d’Escornalbou, rutes
de senderisme pels voltants, cultura, galeria
fotogràfica, ... Per altra banda, i amb la intenció
de promocionar les visites dels turistes al nostre
municipi, s’està iniciant el procés de redacció d’un
fulletó informatiu i mapa turístic on s’expliquin tots
els indrets d’interès a visitar, rutes,...

FESTA MAJOR DE L’ARBOCET
EN HONOR A SANT JOAN
El nucli de l’Arbocet celebra les seves
Festes Majors en una dates tan senyalades
com és la Revetlla de Sant Joan. En aquesta
nit tan màgica es reuneixen tots a la plaça de
l’Església (L’Euterpe) a escoltar una cantada
d’havaneres que els ofereix el grup Balandra
mentre disfruten un rom cremat acabat de
fer.
Aquesta nit és la preparació per l’atrafagat
dia que els espera a l’endemà. Comencen
amb la Missa en honor a Sant Joan a la una del
migdia, que va seguida del concert- vermut
amenitzat per l’orquestra Caribe. Després

tothom a casa a dinar amb la família, és hora
d’anar a la taula ben parada com toca en els
dies de festa. Després d’haver descansat una
mica, tots cap al Ball de Festa, també amb
l’orquestra Caribe.

QUARTA EDICIÓ ACTES “PRIMAVERA ACTIVA”
Sota el títol de “Primavera
Activa”, ja fa quatre anys que
s’organitzen un seguit d’actes
de tipus cultural que tenen lloc,
majoritàriament, dins l’estació
primaveral. Des de pel·lícules i
concerts, passant per exposicions
o xerrades, excursions,… i algun
que altre àpat, és diversa i molt
variada la programació que hi té
cabuda.

del municipi i representats de
l’Ajuntament) i per a tots, perquè
en puguem gaudir plenament. El
moment d’organitzar el programa
d’actes, doncs, ja comença sent
un repte, no és una tasca senzilla
posar en comú els diferents punts
de vista representats. És per això
que el resultat final esdevé una
gran satisfacció. I no cal dir, el
veure els actes plens i on la gent
n’ha sortit satisfeta.

Hem de tenir en compte que
tant el de la “Primavera Activa”,
com els de les Festes Majors, són
programes elaborats entre tots
(membres de diferents entitats

Aquest any, com en els
anteriors, també volem fer-ne
un balanç positiu de “la primavera
activa”, és molta la gent que

Tel. 676 282 935

ha participat en les diferents
activitats. Unes hauran tingut
més acollida que les altres, però
totes s’han programat per tal
d’oferir una àmplia varietat als
veïns i satisfer tots els gustos.
Potser el que més va agradar
o cridar l’atenció del públic en
general va ser l’exposició de
“Premsa en Català” organitzada
pel Sr. Joan Martínez i Esteve qui
ha fet una tasca increïble amb
la recopilació de revistes i diaris
de tots els temps. La mainada
també va passar-s’ho força bé
amb l’espectable de titelles “El
rei que tenia el nas vermell”.
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Festa Major 2011
ACTES FESTA MAJOR AGOST 2011
DISSABTE 13
21:00

SARDINADA POPULAR A LA FRESCA ( Preu: 6€ )

I DESPRÉS:

BALL AMB EL GRUP VAYVEN

DIUMENGE 14
19:30

FESTIVAL DE PLAYBACK AMB ARTISTES DEL POBLE

DILLUNS 15
11:00-14:00

CUCANYES PELS MÉS PETITS

17:30

ANIMACIÓ INFANTIL

19:30

XOCOLATADA

DIMECRES 17
19:30

DOCUMENTAL " VIVA MÉXICO "

DIJOUS 18
22:00

CANT ECLESIÀSTIC AMB : RENÉ MONTIEL

DIVENDRES 19
19:30

PRESENTACIÓ DE LES EXPOCICIONS A L'AJUNTAMENT

23:30

BALL DE DIABLES AMB ELS "DIABLES DE REUS"

00:00

NIT DELS JOVES AMB L'ORQUESTRA "GIRASOL"
( Gratuït )

DISSABTE 20
19:00

FUTBOL VETERANS ( VILANOVA D'ESC.- MONT-ROIG )

22:00

NIT DE BINGO I SANGRIA A LA FRESCA

DIUMENGE 21
12:00-14:00

PARC ACUATIC A LA PISCINA MUNICIPAL

17:00-20:00

PARC INFANTIL A LA PLAÇA DE LA FONT

22:00

CINEMA

DIJOUS 25
21:30

XIX TROBADA DE POETES

DIVENDRES 26
22:00

HAVANERES AMB EL GRUP "BALANDRA"

DISSABTE 27
A LA TARDA

PARTIT DE FUTBOL D'ALEVINS

A LA TARDA

PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ

23:30

BALL DE NIT AMB L'ORQUESTRA "CIMARRON"
( Gratuït )

DIUMENGE 28
MATI

MISSA I PROCESSÓ PELS CARRERS DEL POBLE

14:00

TRADICIONAL VERMUT AMB L'ORQUESTRA "VAYVEN"

19:30

MUSICAL " LES CANÇONS DE SEMPRE " ( Gratuït )

I TOT SEGUIT

TRONADA FI DE FESTA

ACTES COMPLEMENTARIS
AGOST
DIMARTS 2
16:00

PUJADA AL CASTELL D'ESCORNALBOU
ACTUACIÓ INFANTIL AMB "JAUME BARRI"

DIUMENGE 7
19:00

MÚSICA AL CASTELL D'ESCORNALBOU AMB JOSEP Mª
DOMENECH + LLUÍS CASTAN (Recordant Lorca) JAZZ

DIUMENGE 21
19:00

MÚSICA AL CASTELL D'ESCORNALBOU AMB
FOLKINCATS
SETEMBRE

DIUMENGE 4
MATI

XII ARROSSADA POPULAR

DIUMENGE 11
TARDA

MOSTRA CULINARIA I CELEBRACIÓ DE LA DIADA

Notícies ajuntament
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L’entrevista

l’entrevista:
Antonio Boronat
“un pou de ciència”

L

’Antonio Boronat em rep a casa
seva, a la plaça de les garrofes.
Ens seiem al voltant de la taula de
menjador, la Remei (la seva muller) també
ens acompanya.
Damunt la taula uns papers escrits,
l’Antonio ha fet els deures, està preparat
per explicar-nos coses de la seva vida
i donar-nos opinions personals sobre
la política d’aquests darrers anys. I
comença...
Les sis cases Vaig néixer a Barcelona
l’any 1926. El meu pares hi havien anat a
viure just quan es van casar. Hi van anar
per mediació del Sr. Cosme Toda, que va
ser una persona molt benefactora pel
poble de Vilanova,. La meva mare, era de
Benissanet i als tretze anys es va quedar
sense pares. Va venir a Vilanova a plegar
avellanes i es va quedar de criada a cala
Sansa.
A Barcelona, el pare feia de paleta, i la
mare treballava en un consultori mèdic. Als
sis mesos de néixer, vam tornar a Vilanova.
Primer vam viure amb l’àvia a cal Mestre
que ella es cuidava de la mestressa de la
casa que estava malalta. Després vam ser
a ca la Borrassa, però hi vam ser poc per
què l’àvia tenia bronquitis i deia que allí
no hi estava gaire bé. El Sr. Vidal (l’amo
de cal Borraco) ens va deixar anar a un
pis que tenia a casa seva, que era pels
masovers. Aquest senyor però, tenia un
–pleit- amb la justícia, que el va perdre i
va haver de deixar la casa en 24 hores.
I –naltros- també es clar. Llavors cuitacorrents, l’Antònia Pastora ens va deixar
anar a cal Pastor que era del seu padrí, tot
esperant que el Sr. Cosme Toda ens deixés
entrar en aquesta casa que som avui, per
què els que hi vivien fins llavors estaven a
punt de marxar. Així doncs que no tinc per
què dir que vaig néixer en “bona cuna”.
El primer jornal “La guerra va afectar
a tothom, és clar, i a mi també. Als tretze
anys vaig haver de deixar d’anar a l’escola
i posar-me a treballar. Quan vaig guanyar
les primeres dues-centes pessetes, jo tenia
dotze anys i encara van resultar ser falses.
La feina consistia en netejar la mina que
portava l’aigua a la Font de la plaça. Com
que era petit, em resultava senzill passar
per dins la mina arrossegant les gavetes
de fang. Vaig trobar a un veí del poble a la
plaça i em va dir si el podia ajudar a portar
una senalla de faneca cap a casa. Estava
plena de bitllets de banc, que amb el canvi
de règim, havien deixat de tenir valor. Ho
puc explicar per què em va passar.”
De pregoner “Als tretze anys, un
dia es va presentar a casa el president
del sindicat, i li estava explicant al pare
que l’agutzil estava malalt i no podia fer
el pregó per avisar als socis que hi havia

una reunió. Davant de tal problema, només
se’m va ocórrer dir: -ah, ja el faré jo!. I si si. Vaig
arribar-me al xalet i els hi vaig dir que si em
deixarien la trompeta que es va fer servir quan
el Sr. Cosme Toda va portar els Reis al poble
(succés explicat en l’entrevista a la Maria Teixell
al número zero de la revista Tot Vilanova). I
si, me la van donar. Així vaig començar a fer
pregons, i va durar fins que vaig anar al “servici”
(servei militar). Durant tot aquest temps que
vaig fer aquesta feina, vaig tenir el braç més
estirat que Colón, per què cada pregó havia
d’acabar amb la mateixa cantarella: “viva Franco
i arriba España!”, aixecant el braç ,és clar.”
La mili “Vaig fer de pregoner fins que vaig
anar a la mili. Em van destinar a La Molina. Del
viatge fins a destí mai més me n’he oblidat:
anàvem amb vagons de bestiar tancats per fora
i plovent. -Todo por la patria-, deien..
Hi vàrem fer tres mesos d’instrucció. El dia
trenta de novembre de 1947, nevant i amb
40 cms. de neu, vam sortir a peu cap a Sort.
Eren 100 kms. Vam descansar dos dies a La
Seu d’Urgell.
Quan vaig ser a la Molina, l’únic que hi havia,
a part del telesquí que l’havien posat feia poc, i
que un dia pagant una pesseta ens hi van deixar
pujar, era un trampolí a dalt de tot fet de cairats
i troncs de pi. Era tot el que hi havia en aquella
muntanya. Avui en dia de La Molina se’n parla
fins a Berlín!. Vaja que és tot un –lujo-”.
De la guerra “t’he de dir que més aviat
no en parlo. Hi va haver gent que va perdre la
vida per diferents circumstàncies, i ja n’hi va
haver prou, i massa!. El que més et queda a part
d’això, és la falta de tot el més imprescindible
per a viure. Però avui en dia al parlar d’això
costa molt que a qui et dirigeixes, entengui bé
el que estàs dient. És difícil transmetre el que
vas viure. Per això acaba sent més fàcil explicar
que els efectes materials de la guerra, no es van
fer sentir massa a Vilanova, comparat en pobles
no massa llunyans de la província.”
“Però sempre i ha ensurts: el dia 24 d’octubre
del 38 a mitja tarda, van passar tres avions de
baixada, (com si vinguessin del front de l’Ebre),
i quan ja havien passat van recular, i a l’instant
es sentiren unes explosions al cap d’amunt del
poble, per allar al Vilar. Si hi van deixar caure
unes bombes. Durant molt de temps, anàvem
a jugar als forats que havien deixat.”
“Durant el mes d’agost de 1949, jo em
trobava a Vilanova de permís de la mili. El
dia vint-i-vuit, dia de la festa major, durant
la missa feia turmenta, i quan la gent sortia
de l’església va caure un llamp al campanar i
en va destrossar una cantonada. Les pedres
van caure al carrer. Sort que no va prendre
mal ningú. Hi havia els músics asseguts a les
mateixes escales del campanar esperant que
s’acabés la missa per acompanyar la processó.
Tenien alguna trompeta deixada a les escales,
i potser va ser l’únic que es va malmetre una
mica, res que no es pogués solucionar. Doncs
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bé, recordo que vaig pujar al campanar al cap
d’una estona, i vaig fe caure les pedres que
havien quedat mal subjectades.”
D’enterramorts “Durant tota la meva
vida laboral he estat al servei de les tasques
del cementiri del poble de Vilanova. El meu
pare ja ho feia, i jo ja vaig començar ajudantlo. L’agutzil era la persona encarregada de fer
les feines explícites de sepultura, cuidar-se de
netejar i condicionar els nínxols cada vegada
que s’havia de fer un servei. L’únic que en
teoria havia de fer el paleta era tapar-lo. El que
passa és que al llarg del temps vaig acabar, de
manera totalment voluntària això si, fent-ho tot
jo. També he de dir però que mai vaig demanar
res a canvi per fer-ho.”
Coses de més a prop. “Quan es va marcar
l’Ajuntament que ara tenim, jo hi vaig prendre
part una temporada, com a paleta que era.
Puc dir que vaig haver de fer entendre als
arquitectes i aparelladors que el nou edifici,
no es podia pujar exactament damunt de la
construcció antiga, per què sinó quedaria el
pas del carrer estret, vaja com era abans! O
sigui que varem tirar un fil des del cantó de
cal Plàcito al de cal Viallet, i es va enretirar un
metre el futur edifici. Són coses que si no es
detecten quan es fan, després mai més si és
a temps.”
“Alguna vegada jo havia remenat amb
algú, em sembla que amb el Miliu Castells,
de la Maria pelada, que a Vilanova no hi havia
cap Associació de Jubilats. Era una cosa que
sempre m’havia fet il·lusió que es pogués fer.
Va ser quan vaig arribar a la jubilació que
se’m va proposar de formar-ne una, o sigui
que puc dir que vaig ser el primer president
de l’Associació de Jubilats de Vilanova
d’Escornalbou. Els començaments sempre
són difícils, però avui es pot disposar d’un
local molt maco per al col·lectiu on es poden
realitzar moltes activitats.”
“De feina no n’hi havia, i de crisi, tota la
que vulguis. Ara també. Però llavors no es podia
dir, es clar, i ningú s’assabentava de quanta
gent estava realment desocupada. D’atur tot
i més, i sinó, per què et penses que Barcelona
i els seus voltants es van fer tan grans? Ningú
emigra si no ho vol fer, o si on neix ja hi està
bé.”
“Avui en dia, és un escàndol. Els que no
tenen crisi, sinó feina i ben pagada, són els que
més criden i ben fort per què se n’assabenti
tothom. Si en canvi criden els que no tenen
feina se’ls hi ensenya la porra, i si criden massa
fort, la presó. És complicat, qui ho voldria
arreglar no pot, i qui podria no ho vol fer.
Els Estats Units només volien dictadors per
ser els amos del món. I va ser quan Franco va
donar Espanya com a colònia, per què ja saps
que Espanya és una colònia encoberta dels
americans. Per què ells no la van pas conquistar
com les demés. Doncs a la transició van ser
els americans qui van manar. Tothom volia
la seva però es va fer el que Franco havia dit.
El Rei com a monàrquic, potser era una mica
feble per què no tenia un recolzament total de
tothom. Manera de canviar-ho, ens inventem
el 23F, un teatre, i tot solucionat, surt el Rei a
la televisió, diu “aquí mando yo”, “los militares
que callen” (ell no ho va dir així, però és més o
menys). Clar llavors va augmentar la popularitat
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i encara el tenim avui en dia. Encara que
per cert, ja va dir un comunista, que val
més aquest Rei que certes democràcies,
perquè sabent que Espanya està manada
pels americans, aquest monarca no es
porta del tot malament.
Quan va venir la democràcia jo em volia
presentar a l’ajuntament, ho vaig dir a tres
o quatre, però ningú em va fer costat. Saps
per què, doncs per què em tenien com a
comunista. I sense ser-ho. I si ho era és per
què Franco m’ho va fer ser.
M’has preguntat si estic d’acord amb qui
ens mana, i jo et pregunto: de quin govern
em parles?. Per què de governs en tenim
tres. Primer, Nord-americà, un indesitjable,
només vol viure ell i fa la guerra a tot el món.
Segon el govern de Madrid que és noble i
honrat. Dels que jo he conegut, és el millor
i en canvi és el que estar més criticat. En
tercer lloc, la Generalitat, un govern format
per mafiosos i que només embadoquen a
la gent, no diuen mai tota la veritat i ja s’ha
vist: primer tot t’ho volien donar i ara tot t’ho
volen treure; la culpa de tenir tant de temps
manant “la convergència” va ser d’Esquerra
Republicana que quan a la transició en
comptes de donar el vot al Sr. Raventós, el
va donar al Pujol. És a dir que va recolzar als
de dreta en comptes dels seus d’esquerra.
Així ens va anar durant tot aquest temps
que només van donar avantatges als qui
més tenien. I ara és clar, és molt bonic que
des de dalt, com que no interessa que el
Zapatero segueixi, tots vagin en contra
d’ell, acabaran tallant totalment el capital,
només per fer-lo caure. Quan haurà sigut
el que més haurà fet pels més desafavorits,
mira ara, els gais es poden casar, els que
volen avortar ho fan en més condicions que
abans, i ara volen tornar a enrere?”
Bé, tot això no havia pensat d’explicart’ho. Però de fet és el que penso, i si ho vols
posar així a la revista millor.
. Si estàs d’acord amb el que t’he dit
me’n alegro, i si no en parlem el dia que
vulguis
Em queda clar, després d’estar parlant
amb l’Antonio, que és una persona culta.
Amb uns ideals ben definits i que no per tenir
més edat, té menys raó. Ni tant sols visions
antiquades de les coses més quotidianes.
Cada cosa que t’explica d’abans, pots estar
segur que té alguna cosa a veure amb avui.
M’explica que tota la vida ha llegit el diari
cada dia. Us asseguro que es nota!.
Joan Escoda Teigell
Regidoria de Cultura
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Notícies

NOTÍCIES DE L’ESCOLA FONT DE L’ARC
Aquest ha estat un any de canvis a
l’escola: sisena hora, canvis de calendari,
rebuig de fer sortides, ampliació de la
plantilla a l’inici de curs, retallades
pressupostàries, noves directrius... La
veritat és que ha estat un any estrany
i que a vegades neguitós per nosaltres.
Però, segur que el canvi que notarem
més és que la Rosa M. Boqueras, la
mestra d’infantil de l’escola des de feia
13 anys, ha decidit que era també any
de canvis per ella, i com bé sabeu va
concursar per anar a una escola més
gran. Sempre hi ha èpoques en la vida
de tothom en què es necessita un gir de
timó, de rumb. Nosaltres sabem que de
fet no la perdem perquè continuarà en
contacte amb nosaltres, les mestres, i
amb l’escola, que seguirà preocupant-se
pel que fan els seus nens i nenes que
s’aniran fent grans i per tot el que passa
a l’escola, perquè tot i que marxa, un
boci del seu cor es queda a l’escola.
També ha estat un any de fets
importants i divertits. Ens han donat el
reconeixement d’Escola Verda, hem fet
entre tots els nens i nenes de l’escola
la geganta Caterina que hem cedit a la
colla gegantera i que esperem que junt
amb la canalla del nostre centre la portin
a ballar per tota Catalunya.

Vam divertir-nos molt anat a peu,
tota l’escola de P3 a 6è, a Mont-roig a
visitar el Centre Miró, durant la setmana
cultural. Ah! També en aquell berenar
estrambòtic amb flams verds, avellanes
rosades,... Va ser emocionant baixar amb
bicicleta fins a Cambrils -els grans- dins
el projecte de l’esport i poder jugar tota
l’escola a la platja amb els companys i
companyes de Duesaigües.
Una altra fita que hem aconseguit
amb l’ajuda de l’Ajuntament i de l’AMPA
ha estat acabar les millores que ens
havíem proposat en el pati dels petits
de l’escola. Per fi és un espai delimitat,
amb gronxadors i material adequat per
a l’alumnat d’infantil. Ara continuarem
amb el pati dels grans.
Aquest curs també hem obert el
bloc de l’escola, de moment estem en
els seus inicis, la idea és que aquesta
sigui l’eina per donar a conèixer el que
fem a l’escola, el substitut de la revista
que fins el curs passat hem estat
editant. Us convidem a visitar-lo en
aquesta adreça: http://blocs.xtec.cat/
fontdelarcescola/
L’escola va creixent, aquest curs
arribarem a 38 alumnes. És el segon

any que entren sis alumnes a P3. Aquest
fet ens enorgulleix a nosaltres com
a mestres, vol dir que les famílies del
poble confien en l’escola; i també vol dir
que les coses, com a poble, s’estan fent
bé. Es creen serveis que possibiliten que
els joves es puguin quedar i que noves
famílies hi vinguin a viure, cridats per la
qualitat de vida que hi poden trobar.
Hem dit que ha estat un any de canvis
i canvis vol dir novetats. El proper curs
hi haurà dos mestres nous a l’escola, el

Jordi Cid i la Neus Madorran. Segur que
aporten noves idees i es faran un lloc al
centre, els donem la benvinguda.
Deu mesos donen per molt i a
la butxaca de la bata queden molts
records, fets, activitats, del que ha estat
el curs. N’hem volgut compartir alguns
amb tots vosaltres. Ja sabeu que l’escola
està oberta a nous suggeriments que
ens ajudin a créixer a tots i totes.
El claustre de l’escola.

LLAR D’INFANTS els marramiaus
Sense adonar-nos ja ens hem presentat
al final del segon curs de la llar d’infants,
amb ell, els nostres nens i nenes s’han
fet més grans, no només han crescut
d’alçada sinó que també els hem vist
madurar: els que van entrar que encara
no sabien caminar, els hem pogut veure
fer les seves primeres passes, els hem vist
deixar el bolquer i com han adquirit el nou
hàbit d’anar al lavabo, hem sentit les seves
primeres paraules i també hem escoltat
les seves vivències que amb molta il·lusió
ens han explicat com si allò fos el més
important.
En general fem un bon balanç del curs.
La dinàmica de la llar ha estat treballar
mitjançant l’experimentació i el joc, fent
que els aprenentatges dels infants fossin
més significatius.
Des de la llar volem destacar el treball i
complicitat que hem rebut per part de les
famílies, un dels objectius que ens havíem
marcat era poder crear una bona relació
familia-escola, fer còmplices a les famílies
dels aprenentatges dels seus nens i nenes
i de la vida diària a la llar. Gràcies per tot!
Dona goig poder organitzar activitats
on demanem l’ajuda dels pares i rebre
la resposta esperada, això ens facilita la
nostra tasca com a educadores que som,
ens satisfà poder saber que comptem amb
el vostre suport i confiança.
Les activitats realitzades han estat
diverses: els nens i nenes han plantat
el seu hortet on han crescut 7 cols ben
maques; també ens va fer una visita la
senyora Castanyera, i que juntament amb
els nens i nenes de l’escola del ZER, vam
provar les castanyes que ens va portar; han
fet panellets; una altra visita molt esperada
ha estat la que ens va fer el patge dels
Reis de l’Orient, on cada nen i nena va

poder donar la seva carta amb tot allò que
demanava; ens hem disfressat de granota
ensenyant ben orgullosos la disfressa pels
carrers del poble; hem pintat amb fang,
amb moniatos,...; hem experimentat amb
raïm, sucre, sal, farina, macarrons, paper
higiènic...;hem pintat un gran ou amb
xocolata desfeta!! I també hem fet la nostra
pròpia mona; ens ho hem passat d’allò més
bé fent psicomotricitat, saltant, rodant,
lliscant,...hem aprés amb el joc heurístic i la
panera dels tresors; hem cantat i dansat la
cançó de’n Joan Petit, el Bugui-bugui, el Sol
solet, Cargol treu banya,... i les estonetes
d’esbarjo és on més hem gaudit del patí i
del tobogan de la llar.
La classe dels esquirols (2-3 anys),
s’han iniciat a la llengua anglesa, realitzant
l’activitat durant dues hores a la setmana,
on amb la professora d’angles han aprés a
contar de l’1 al 10, a nombrar colors, animals
i fruites, també han aprés a preguntar i
respondre un parell de preguntes bàsiques
i, també, han cantat cançons en anglès.
Donava goig veure com els nens i nenes
entraven d’allò més alegres quan veien a
la seva professora d’anglès a classe i com
gaudien de les activitats que realitzaven.
Un cop acabat els curs, ens dol
acomiadar-nos d’aquells nens i nenes que
l’any vinent començaran una nova etapa,
però ens sentim d’allò més orgullosos
d’haver pogut formar part dels seus primers
aprenentatges. Us desitgem el millor Tània,
Martina, Roc, Julen, Isona i Issac. I a la resta
d’infants, us esperem amb els braços oberts
el pròxim mes de setembre.
Que passeu un bon estiu!!
Clara Porras
Directora de la Llar d’infants els
Marramiaus.
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Entitats
ASSOCIACIÓ DE DONES de
vilanova d’escornalbou i l’arbocet

AMPA FONT DE l’ARC
S’ha acabat el curs escolar
2010/2011; aquest ha sigut el meu
primer curs com a pare de l’escola de
Vilanova d’Escornalbou. He entrat a
formar part de l’AMPA Font de l’Arc
amb altres pares, i crec que és una
experiència positiva, dintre de les
dificultats que hem tingut, ja que
tots som nous en aquesta tasca. Cal
destacar, però, que hem tingut l’ajuda
de la junta que ha sortit.
Hem organitzat festes populars
com la castanyada o la venda de flors
de Nadal passant també pel cagatió
que s’organitza a l’escola pels nens i

Associació de dones de Vilanova
d’Escornalbou i l’Arbocet som un
col·lectiu de dones que organitzem un
seguit d’activitats culturals, educatives
i recreatives per les dones i la demés
gent del poble. Participem amb la
Comissió de Festes per l’organització
i desenvolupament de les festes i
activitats que es desenvolupen al
nostre poble.
Les activitats que hem organitzat
aquest any són:
Per les festes de Nadal i Any Nou
un concert de Nadal en el qual tothom
que hi va assistir va poder gaudir d’un
repertori de música popular, a la
primera part, i després músiques de
bandes sonores de pel·lícules molt
conegudes.
Ja sabeu que pel febrer, en honor a la
nostra patrona Sta. Àgueda, organitzem
un sopar de germanor per totes les
nostres associades, és el nostre dia
i després del sopar ,per finalitzar la
festa, hi ha la projecció d’una pel·lícula.
Normalment triem pel·lícules en que
les protagonistes són dones. Des d’aquí
volem donar les gràcies a l’Associació
de jubilats que ens deixa el seu local
per realitzar aquesta festa.
Enguany en el mes de març
vam organitzar una sortida cultural
al Matarranya. En aquesta sortida,
que estava oberta a tota la gent del
poble, es van visitar Vallderroures, La
Fresneda, un museu de dinosauris de la
localitat de Peñaroya de Tastavins. Es va
dinar a l’Hotel de Salt a Vallderroures,
on després de dinar es va realitzar
un sorteig de varis lots d’embutits,vi
i paletilla. Per la tarda es va fer una
passejada per Vallderroures, Beceit i
Calaceit. Tots els assistents van rebre
un lot amb pernil i vi de regal.
Al mes d’abril vam realitzar dos
tallers/col·loqui, el primer a càrrec de
l’Ester Pi “Quan els fills i filles volen
de casa”, que va tractar sobre quan
els nostres fills i filles s’emancipen,
com es senten les mares, que han
dedicat totes les energies a tenirne cura, que pateixen el síndrome
del niu buit. I a càrrec d’APQUA,
Universitat Rovira i Virgili es va realitzar

el taller”Vols fer la teva compra més
sostenible”, en aquest taller es va
simular la compra en un supermercat
virtual on segons la tria del producte
(mida,material, procedència i opció en
el seu reciclatge) es calcula l’impacte
ambiental. Des d’aquí us animem a
que participeu en els nostres tallers
que són molt interessants.
El dia 10 de juliol va tenir una
agenda molt atapaïda per les dones,
ja que pel matí van fer el mercadet de
Mulla’t per l’esclerosi múltiple i per
la tarda la VII Trobada de Puntaires.
La nostra associació organitza una
trobada de puntaires cada dos anys,
és una festa molt bonica en la qual
participen associacions de tota la
província de Tarragona i també en
venen d’altres llocs de fora de les
nostres contrades. Aquest any hem
tingut la participació de més de duescentes puntaires, la trobada fou tot un
èxit, el berenar va estar molt bo ,les
puntaires van quedar encantades amb
el nostre poble i amb ganes de tornar
d’aquí dos anys. A més vam comptar
amb la visita de la Coordinadora
de l’Institut Català de les Dones de
Tarragona Lidia Bargas Musoy. Des
d’aquí també volem agrair a tots els
que han col·laborat amb nosaltres per
organitzar la trobada.
Aquest estiu ens falta organitzar
el sopar de fi de curs per totes les
associades, que ja està mig embastat,
i fer una crida a que s’apuntin el màxim
d’associades,ja que ens ho passarem
molt bé.
Fins aquí són les activitats que
hem organitzat durant tot l’any , a
més dels cursets de puntes de coixí,
les classes de gimnàstica i de la dança
del ventre.
Al més d’agost participem en
l’organització del Play Back benèfic
que es realitza per recaptar fons per
la lluita contra el càncer. Però no
s’amoïneu que el setembre tornarem
amb energies renovades per començar
un nou curs.
Només ens queda dessitjar-vos
molt bones vacances i que provi la
festa major.

mobles cambrils
vendes: C/ drassanes, 16
eXposició: c/ colom, 49 - cantonada plaça concòrdia
tel. i Fax: 977 79 36 48
43850 cambrils
distribuïdor oficial
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nenes.
I com a final de curs hem tingut
una representació teatral per part de
tota l’escola i amb els mestres que els
van ajudar a assajar i fer els decorats.
I amb la presentació de la Caterina, la
manotes de l’escola.
Aquest curs, però, l’hem acabat
amb un comiat, el de la directora de
l’escola, la Rosa Maria. Ha sigut entre
nosaltres 13 anys, ha deixat una bona
empremta en aquesta escola ja que
ha portat a terme moltes coses de les
que tenim.
Eduard Escoda Rofes
President

ASSOCIACIÓ DE JOVES
ELS DOS TOMBS
Ja ha arribat l’estiu i amb ell arriba
la seva primera festa assenyalada,
Sant Joan, amb els petards, la gala,
els sopars a la fresca i la coca. Tot
i així feia anys que al poble s’havia
perdut una tradició del nostre país:
encendre la foguera amb la flama
del Canigó. Així doncs l’associació de
joves vam decidir tornar-la a revifar i
la tarda de Sant Joan vam anar fins a
Reus a buscar-la. Allí ens vam trobar
amb associacions d’altres pobles que

la junta
la “ mili ” unisex
Tots estem a llistes i en qualsevol
moment podem rebre una notificació
de que som cridats a files; tal dia a
tal hora hauràs de comparèixer al
local del cinema.
Ara si, ja ets un dels nostres!!!
Hi ha qui ja hi ha passat, però
igualment estan a la reserva. També
hi ha algun que altre objector, però
sempre per causes majors.
És una crida per 3 anys. Això si, tens
molts permisos de cap de setmana,
no cal que vagis amb uniforme,
però si amb davantal; coneixes la
gent amb la que possiblement més
d’un dia pelaràs patates. En arribar,
et toca fer una mica d’instrucció, una
instrucció ràpida, ja que aviat hauràs
de lliurar moltes batalletes ( Sant
Joan, Sant Jaume, Festa Major, Cap
d’Any…). El segon any ja tens alguna
condecoració de jornades de brasa,
de servei de taula o de presentació

veien a fer el mateix. I, finalment, la
flama va arribar al nostre poble com
va arribar a altres pobles i ciutats de
Catalunya.
Ara ja tenim la festa major a sobre
i estem a punt per viure-la i treballar
perquè tothom en pugui
gaudir. Bon estiu!

de plats ( per posar un nom, ets un
“cuxaró” ) i també ets pots permetre de
fer alguna novatada als nous integrants
(els hi direm “culleretes“)
El tercer any ja tens una bona
formació tàctica, però ja s’acaba; sort
que hi ha totes les culleretes que ja
comencen a destacar.
El millor de tot però, és aquella gent,
que de fet, ja coneixies, però ara coneixes
més d’aprop, més interiorment, i això és
quan ja portes unes quantes d’aquestes
batelletes. Els tres anys passen volant,
només pensant en la manera de servir
millor el teu poble i aquella gent que
ha estat amb tu no es quedaran amb
uns simples amics, sinó amb amics amb
els quals has compartit i viscut moltes
historietes que recordar i explicar:
aquells talls que es van cremar, aquell
fricandó que es va servir fred o aquella
pel·lícula tant dolenta... entre d’altres
coses.
Tot allò que semblava tant, no ho és i
ara viscuda l’experiència podem dir que
sempre estarem a la reserva .
La Junta

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
Tal i com vàrem anunciar en el darrer
número d’aquesta revista, a l’escola del
nostre poble, la canalla juntament amb el
professorat, dins del projecte que van treballar
el primer trimestre sobre Els Gegants, han
creat un Gegantó, que finalment és una
Gegantona Manotes que es diu Caterina i que
ha tingut molt èxit entre els nens, ja que les
vegades que ha sortit han hagut veritables
cues per portar-la.
La seva presentació va èsser durant la
Festa de Fi de curs a la sala del cinema i va fer
la seva primera aparició a Vilanova el passat
10 de juliol, durant la Trobada de Puntaires
que va tenir lloc a la Plaça de la Font. Per

Entitats

PLAYBACKS PER SANTA MARIA!
Sí! Celebrem el 15 d’agost altra vegada.
A la plaça de la Font engalanada.
N’estem satisfets! És l’orgull del nostre poble.
Tots hi col·laboren, petits i grans.
Amb molta il·lusió tornem a preparar els PLAYBACKS.
la Festa Major tornarà a córrer pels nostres
carrers, així que, qui no l’hagi vist encara,
que estigui present i atent a la Festa Major
d’Estiu.
Nomès ens queda agrair als membres de
l’Escola Font de l’Arc (alumnes i professors)
aquesta iniciativa que ha fet rejuvenir i animar
a la Colla Gegantera; i també gràcies a tots
aquells que ens fan costat en les trobades
d’altres poblacions.

Moltes rialles dels pares, tiets, amics...
Arbres gegants en són testimonis.
Recaptem molts “eurets” per una bona causa.
I voldríem sobrepassar els 2.803 euros recollits l’any passat.
Així poder cridar moltes i moltes gràcies !!!

Tota comparació és odiosa

3ª PEDALADA
NOCTURNA
A VILANOVA
D’ESCORNALBOU
Per tercer any consecutiu, i cada any amb
més participació, varem afrontar la nit del dia
23 de juliol la Pedalada. Aquest any l’organització
ha estat perfecta, el Marc Escoda junt amb els
germans Esteve i Agustí Romero han organitzat
la cursa a la perfecció. A quarts de deu de la
nit estàvem tots uniformats i preparats a la
plaça de la Font, per passar el control de firmes
i de pagament, on hi entrava una camiseta per
l’ocasió i el sopar.
Quan tot va estar a punt varem sortir en
direcció a Riudecanyes pel camí de Dalt. A
l’arribar a Riudecanyes vam passar pel mig del
poble per enllaçar al camí dels Molins i el camí
de les Clotes, que ens va portar a Montbrió del
Camp, on hi havia l’avituallament, molt ben
preparat amb el Manel, l’Amadeu i el Joan Fortuny
(plàtans, fruits secs, begudes, ...).
Un cop tots ben recuperats, empreníem la
marxa pel camí dels Teigells cap a Mont-roig,
on també traspassaríem tot el poble i agafaríem
el camí del Cementiri i després el camí dels
Motllons, on entre el vent en contra i la mica de
pujada cap a Vilanova, és on es va fer més dur
pels que no estem tan preparats.
Val a dir, que portàvem per si passava alguna
incidència dos motos “quats” el Carlos Anglès i
el Joan Bonet. Van ser 23 kilòmetres, distrets i
divertits, a l’arribar més o menys a les 12 de la nit,
teníem el sopar preparat al Cafè, on recuperarem
tot el que havíem perdut.
Ara toca esperar l’any vinent on esperem sigui
tan participativa com aquest any.

Era el passat mes de novembre
de 2009, un diumenge al matí,
tenia la ràdio posada, no en
recordo quina emissora, van
oferir una breu entrevista, que
feien o ja devien haver fet el dia
abans, doncs era ben d’hora, al
Sr. Baiges, President del Consell
Regulador de la Denominació
d’Origen Protegida Siurana,
el motiu de la mateixa era
que aquell cap de setmana es
celebrava a Reus la tradicional
Festa o Fira de l’Oli Siurana.
El Sr. Baiges parlava de la
collita d’olives que feia uns
dies havia començat, s’estava
de ple en la recollida i deia que
s’esperava una collita excel·lent
en quantitat i qualitat.
L’entrevistador li preguntava si
aquesta producció era ja segura
o que si encara depenia de les
condicions del temps.
El Sr. Baiges contestava que
naturalment tot el que està a la
intempèrie sempre està exposat a
les condicions meteorològiques,
però confiava que aquestes no
fossin extremes i amb un temps
normal la collita assoliria el
qualificatiu d’excel·lent ja que
podria arribar als 7 milions de kg.
d’oli, la mitjana dels darrers anys
és d’uns 4,5 milions de kg.
També explicava que la zona
d’aquesta denominació s’estén
per bona part de les comarques
del Priorat, Baix Camp, Ribera
d’Ebre, Tarragonès, Alt Camp,
Baix Penedès i Conca de Barberà,
i la superfície aproximada és de
12000 has i uns 45 molins on
s’el·labora aquest producte.
Sobre les perspectives del preu
no es mostrava tan optimista, ja
que la producció d’oli a l’estat
espanyol és molt alta i en altres
països també va augmentant

cada any, en canvi l’augment del
consum és més lent. Si aquest
oli es pogués vendre a 3kg ja es
podria estar content.

llista podria ser més llarga ja que
la normativa a l’hora de realitzar
qualsevol activitat és amplia i
extensa.

Penso que si fos així, que 3
fos el preu i que es poguessin
arreplegar amb normalitat les
olives, el valor d’aquest oli seria
de 21 milions d’euros, una
quantitat sens dubte important.
Però és clar que no és tan senzill,
per arribar al final calen moltes
despeses i esforços.

Si descomptem tot això no
queda gaire cosa, molt poca
cosa, llavors, val la pena? Podrà
tenir continuïtat en un futur
proper?

I em pregunto: ¿ Quan deu
suposar el cost de l’energia:
electricitat, gasoil, gasolina..?,
¿Quants milers de quilos d’adob
es deuen haver emprat?,
¿Quants litres d’herbicida i altres
productes fitosanitaris?, ¿Quant
deu valdre el material que s’ha
emprat per les diverses tasques
inclosa en la pròpia recollida,
elaboració, envasat?, ¿Quants
vehicles de tot tipus han circulat
de dia i de nit per realitzar les
diverses i variades tasques que
calen?... No ho sé, però molts,
moltíssims euros.
Però no és només el cost en
diners, que cal fer, com ja he dit
són molts esforços que s’han
de fer al llarg de l’any i alguns
d’ells en algun moment gairebé
fora de la llei, molts cops perquè
potser no hi ha un altre remei,
ja sigui perquè són jubilats que
segueixen treballant poc o molt,
potser per distreure’s, o perquè
estimen la terra, o no arriba la
pensió? Potser per tot plegat.
O han treballat persones que
potser encara no tenen tots els
papers, però que les tenim aquí,
han de viure i tenen moltes
ganes de treballar. Quants han
hagut d’incomplir la llei a l’hora
de fer foc per cremar la rama? O
utilitzaven productes fitosanitaris
o herbicides sense el carnet que
cal per poder-los manipular?.. I la

I llavors recordo que sovint
és fàcil llegir als diaris o escoltar
per la ràdio a algun esportista,
jugador de futbol, per exemple,
que, segons diuen,té una fitxa de
tres, quatre, cinc o més milions
d’euros a l’any, que vol marxar
del seu club, doncs no es sent
prou valorat…
O un tal Keirrison, el coneixeu?
L’estiu passat el van fitxar per 14
milions, o Chygrynsky per 25, i no
parlem de Cristiano Ronaldo, per
90 o més, per posar exemples.
I ho trobem normal, són els
preus d’aquest mercat, estem
acostumats a sentir parlar
d’aquestes xifres, i això ens
distreu i ens permet parlar i
opinar d’aquest tema tota la
setmana.
I les quantitats augmenten
any rere any. Aquí sembla que si
que hi ha un bon futur. La crisi
no els afecta.
Ah! També he sentit més d’un
cop a algú que deia que l’oli
d’oliva és car.
Tristament, una comparació
similar la podríem fer amb
qualsevol activitat productiva del
sector primari, però és veritat que
les comparacions són odioses.

Enric Sabaté Anguera

Sudoku

troba les set

diferències

Troba les 7 diferències
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Sudoku
Sudoku
Sudoku

sopa de

lletres

Busca 10 cognoms de Vilanova

preguntes

Sopa de lletres
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lligades

A l’hora de preparar aquest apartat sempre he volgut començar amb algun
indret, conreu o altra cosa que tingui relació amb el nostre poble. En un número
anterior d’aquesta revista començàvem buscant informació de la paraula “
avellana “, avui començarem buscant informació de la paraula “ olivera “, un
arbre i un cultiu important des de fa molts anys a les nostres contrades.
Buscant, doncs, la paraula olivera trobem una informació gairebé coneguda
per tothom, i és la de que l’olivera és un dels símbols de la pau.
➟ Ara ja es pot fer la primera pregunta d’avui. Quin fet bíblic farà que
l’olivera es consideri un símbol de la pau?
L’olivera a més de l’aprofitament del seu fruit ha estat utilitzada en diverses
celebracions per grecs, romans, cristians, jueus, etc.
➟ La segona pregunta és: en quina festa dels jueus es portaven rams?
Aquesta festa es pot trobar en diverses religions, i en totes elles té un origen
similar;
➟ Quin pot ser aquest origen? I en aquesta festa que commemoraven
els jueus?

Troba les 7 diferències

Troba les 7 diferències

Per acabar busquem informació de la ciutat on es troba la construcció origen
de la festa esmentada i hi trobem que aquesta ciutat fou conquerida als jebuseus
pel rei David, que la convertí en la capital del seu regne, a partir d’aquell temps
ha estat ocupada per diferents pobles com els babilonis, ptolomeus, romans,
perses, àrabs, croats, tàtars, musulmans, otomans…
➟ Qui foren els últims que la controlaren just abans de la creació de
l’estat d’Israel a mitjans del segle passat?
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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

