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HOMENATGE
A MARIA
TEIXELL

FEBERE
pàg. 5 DE 2012
ARXIU
HISTÒRIC
Des del passat
mes de novembre
l’Ajuntament
ja disposa de
la catalogació i
inventari de l’antic
arxiu històric.

El passat dia 2
d’octubre de 2011
el nostre municipi
va homenatjar a
la Maria Teixell pel
seu 100 aniversari

I FIRA DE L’ESPORT I EL LLEURE
AL CAMP DE TARRAGONA
Els propers dies 20 a 22 d’abril es durà a
terme al nostre municipi la I Fira de l’Esport i
el Lleure al Camp de Tarragona.

Vilanova
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CONCESSIÓ DE LA
SUBVENCIÓ “VIURE
AL POBLE MÉS”
existent, i amb la clara pretensió de
captar noves fons d’ocupació al municipi
a més de consolidar les existents.
La potenciació i difusió del turisme ha
de servir per tal de diversificar la principal
activitat econòmica de la població i
que actualment és l’agricultura i el
sector tèxtil. Així mateix, es consolida
el projecte amb una oferta cultural i
gastronòmica clau pel nostre municipi i
que entra en la clara línia estratègica del
turisme impulsat a la Costa Daurada per
les diferents administracions, des dels
ajuntaments, a la Generalitat, passant
per la mateixa Diputació de Tarragona
i els consorcis de desenvolupament
turístic.
Apostem decididament per la qualitat
i per fusionar cultura i gastronomia
a partir de la creació de dues rutes
temàtiques:
• ruta cultural: proposem una pels
diferents elements emblemàtics del
municipi, entre els quals podem destacar
les 4 torres de guaita (BCIN)
• ruta gastronòmica: proposem una
ruta pels diferents restaurants de qualitat
del municipi amb una recomanació de
cadascun dels establiments, restaurants
que promocionen els productes
agroalimentaris locals.
Ambdues parteixen de Vilanova
d’Escornalbou, que compta amb un
important patrimoni cultural, com són
les Torres de Guaita, catalogades com
a Béns Culturals d’Interès Nacional, que
ens situen al mapa històric en el nostre
context i que a la vegada fomenten
la valorització del patrimoni, que és
l’origen en el qual ens basem per trobar
les nostres arrels, fet en el qual el Camp

pàgs. 8
de Tarragona treballa des de fa anys i que
s’afegeix les nombroses actuacions en
inversió i dinamització que s’estan duent a
terme des de fa temps, i són la clau de molt
del turisme que ens visita.
La part cultural ve complementada per
una aposta gastronòmica que compta
amb restaurants de rellevància. En l’actual
situació econòmica del país, cal potenciar
aquest sector, així, el projecte és estratègic
per impulsar els elements gastronòmics
propis de la zona i oferir un salt qualitatiu
important a una regió consolidada i rellevant
com és aquesta, que veu dificultats en el
futur immediat sinó hi ha un recolzament
decidit.
Les principals actuacions a dur a terme, per
tal consolidar i potenciar el perfil comercial i
turístic de Vilanova d’Escornalbou, són:
1.- Regeneració urbana:
Fase 1. Valorització del patrimoni
arquitectònic d’interès cultural nacional de
l’Arbocet.
Fase 2. Recuperació del camí de mas
Munté per la millora dels accessos a espais
d’interès turístic.
Fase 3. Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIN i BCIL del nucli antic de
Vilanova d’Escornalbou - Zona sud.
Fase 4. Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIN i BCIL del nucli antic de
Vilanova d’Escornalbou – zona nord.
2.- Creació d’una ruta gastronòmica
3.- Creació d’una ruta cultural
4.- Construcció i equipament de l’oficina
de turisme
5.- Senyalització i indicacions de les zones
d’aparcament
6.- Senyalització de les rutes temàtiques.
7.- Promoció i difusió del patrimoni
turístic, cultural i gastronòmic.

ENTREVISTA

pàgs. 9
entitats

pàgs. 10
ESCOLA

pàgs. 11
passatemps

Us recomanem

Per resolució GRI/2798/2011, de
24 de novembre el Departament de
Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya ha concedit a
l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
una subvenció per cofinançament
del FEDER Catalunya 2007-2013, eix
4 (desenvolupament local i urbà),
mitjançant el programa Viure al
Poble Més per import de 477.998,04
€. Aquesta subvenció convocava el
pobles de menys de 3.000 habitants de
tot Catalunya. D’entre tots ells només
19 pobles l’han aconseguida, i només
Vilanova d’Escornalbou de la comarca
del Baix Camp.
L’ A j u n t a m e n t d e V i l a n o v a
d’Escornalbou va participar en aquesta
convocatòria amb el projecte “Pla de
dinamització turística i socioeconòmica
dels nuclis de Vilanova d’Escornalbou i
l’Arbocet” amb un pressupost total de
822.915,80 €. L’ajuda de Viure el Poble
Més serà complementada amb els
programes del PUOSC de la Generalitat
i el PAM de la Diputació de Tarragona.
Amb aquest projecte es pretén dur a
terme una renovació d’aquests dos
nuclis i la creació d’una ruta cultural i
gastronòmica a través de les torres de
guaita de les quals disposa el municipi.
Aquest Pla serà la clau del
desenvolupament futur i estratègic
del nostre poble. En un moment com
en l’actual, on l’economia del nostre
municipi, té deficiències estructurals i
conjunturals, cal emprendre actuacions
decidides per a tirar endavant i fer-nos
avançar, així com a tot l’entorn directe
del mateix. És una aposta per a tirar
endavant el comerç i sector turístic

informació i
notícies

Sessions
de cinema
municipal
I Fira de
l’Esport i el
Lleure del
Camp de
Tarragona
Primavera
Activa

Tot Vilanova

FEBERE DE 2012

pàgina

2

Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
antic de Vilanova d’Escornalbou
(regeneració de la zona sud del nucli
urbà) fase 3”.

01/12/2011
➟ Aprovació de la certificació única
de l’obra “Arranjament i pavimentació
del Camí Vell del Castell”.

JUNTES DE
GOVERN
➟ Aprovació de certificació núm. 5 de
l’obres “Pavimentació i Renovació de
Serveis a l’Avinguda de Reus”.

Podem llençar al
contenidor marró

➟ Sol·licitud de cofinançament del
programa operatiu FEDER Catalunya
2007-2013, eix 4, mitjançant el
programa Viure al Poble Més per
al projecte Pla de Dinamització
Socioeconòmica dels nuclis de
Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet.

➟ Aprovació definitiva del compte
general de l’exercici 2010.

➟ Resposta a l’empresa Les Masies
Argentera, SL sobre la possibilitat
d’utilitzar diverses alternatives de
pas pel nostre terme municipal per
donar sortida al material extret a una
futura pedrera anomenada LEMAR al
TM de l’Argentera. Per unanimitat
dels membres del Consistori es
va acordar la negativa a autoritzar
aquesta petició.

✓ Restes de fruita i verdura
✓ Restes de carn i peix
✓ Marro de cafè
✓ Infusions
✓ Serradures
✓ Pa sec
✓ Closques d’ous, fruites
seques i marisc
✓ Flors i plantes
✓ Taps de suro
✓ Paper de cuina brut
d’orgànica

➟ Moció de suport al Correllengua
2011.

➟ Moció sobre el model d’immersió
lingüística a les escoles de Catalunya”

NO

➟ Llicència d’obres a la parròquia
de Sant Joan Baptista per a la
rehabilitació de les cobertes del
campanar de l’Arbocet.

➟ Numeració dels edificis de la via
pública de l’Avinguda de Reus.

14/09/2011
➟ Aprovació de certificació núm. 6 de
les obres “Pavimentació i Renovació
de Serveis a l’Avinguda de Reus”.
Concessió d’un ajut econòmic a la
lliga contra el càncer per import de
75€.
➟ Contractació de personal pel servei
de menjador escolar i monitoratge:
Sra. M. Pilar Vivanco Nolla; Sra. Josepa
Sabaté Nolla; i Sra. Rachel Louis
Coleman.

17/10/2011
➟ Concessió d’autorització de
l’Automòbil Club Reus per la
celebració d’una prova del Campionat
d’Espanya d’Enduro.
Concessió de subvenció del Consell
Esportiu per ajudar a sufragar les
activitats esportives per import de
500€.

27/10/2011

SESSIONS DEL
PLE
02/08/2011
➟ Aprovació inicial del pressupost
per a l’exercici 2011 per import de
1.245.665,00.

➟ Designació de les festes locals per
a l’any 2012: els dies 20 de gener i
28 d’agost.

25/10/2011
➟ Sorteig dels membres de la mesa
electoral per a les eleccions del 20 de
novembre 2011.

➟ Aprovació del Pla de Protecció
Civil- Pla Municipal d’Incendis
Forestals (INFOCAT).
➟ Acceptació de la subvenció per a
corporacions titulars de llars d’infants
per import de 18.200 €.

➟ Aprovació de les modificacions de
les ordenances fiscals per al proper
exercici 2012.

29/11/2011
➟ Aprovació de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdit.

14/09/2011

➟ Aprovació del conveni de l’e-fact
amb el Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya.
➟ Aprovació de la certificació número
7 de l’obra “Pavimentació i Renovació
de Serveis a l’Avinguda de Reus. fase
1”.
➟ Aprovació definitiva de la
numeració de la via pública de
l’Avinguda de Reus.
➟ Aprovació de l’addenda de
regularització econòmica del conveni
de serveis socials amb el Consell
Comarcal del Baix Camp.

➟ Aprovació inicial dels següents
projectes:
➟ “Valorització del patrimoni
arquitectònic d’interès cultural
nacional de l’Arbocet (millora i
embelliment dels carrers i espais
públics de l’entorn turístic) fase 1”.

➟ Aprovació inicial de l’expedient de
modificació del pressupost de l’any
2011.

20/12/2011
➟ Contractació de la pòlissa de crèdit
amb Catalunya Caixa per import de
60.000 €.

➟ “Recuperació del camí de Mas
Munté per la millora dels accessos
a espais d’interès turístic (integració
dels nuclis de població de Vilanova
d’Escornalbou i l’Arbocet )fase 2”.

➟ Acceptació del cofinançament
FEDER concedit per resolució
GRI/2798/2011 per al projecte
“Pla de Dinamització Turística i
Socioeconòmica dels nuclis de
Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet”.

➟ “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli

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

HORARI AJUNTAMENT (Hivern)

Horaris d’interès

per a RECICLAR
la MATÈRIA
ORGÀNICA

➟ “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli
antic de Vilanova d’Escornalbou
(regeneració de la zona nord del nucli
urbà) fase 4”.

20/12/2011

18/08/2011

CONSELLS

977 837 256
977 837 670
609 301 051
061

SI

✱ Restes líquides (llet, sucs,
sopes, begudes, ets): al
clavegueram (després de
separar-ne els sòlids)
✱ Bolquers: al rebuig
✱ Higiene íntima femenina:
al rebuig
✱ Pols d’escombrar: al
rebuig
✱ Cendres i burilles: al
rebuig
✱ Restes de poda: a la
deixalleria, el contenidor de
poda
✱ Gespa tallada: a la
deixalleria, el contenidor de
poda
✱ Deposicions d’animals: al
rebuig
✱ Residus de gàbia d’ocell:
al rebuig

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
VILANOVA
D’ESCORNALBOU
MUNICIPI PILOT
DE L’AGÈNCIA
DE RESIDUS DE
CATALUNYA

Tot Vilanova
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També poden sol·licitar l’ampliació
dels trams del cànon de l’aigua
les unitats familiars amb persones
amb grau de disminució superior al
75% que computaran com a dues
persones. En aquest cas, caldrà
presentar el formulari acompanyat
de còpia de la resolució de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials.
Com es
l’ampliació?

pot

sol·licitar

• Mitjançant el web de l’Agència
Catalana de l’Aigua. Tràmit en línia
mitjançant un formulari web.

Potser, hauríem de començar
explicant què és la DORR. Aquesta
diagnosi és un estudi que permetrà
als diferents ajuntaments aconseguir:
• Incrementar la recollida selectiva
• Reduir les necessitats d’abocador
o incineradora
• Crear més llocs de treball
• No gastar més diners en recollida
de residus
Aquest estudi s’elaborarà en
diferents fases. En primer lloc,
l’empresa enc arregada, que
s’anomena Solucions ResiduZero, ha
realitzat tota una sèrie de sessions
explicant aquest projecte i els

conceptes a tenir en compte. Després
s’han entrevistat amb els municipis
participants i les empreses gestores
per tal de recollir tot la informació
necessària sobre ordenances, formes
de gestió dels residus, estudis de
costos,...
Un cop recopilada tota aquesta
informació cal comprovar in situ
la manera com es duu a terme la
selecció, recollida i gestió de residus.
A partir d’aquesta informació recollida
podran elaborar les propostes per a
la millora del servei, minimització de
costos, reducció dels residus,...
Finalment, elaboraran la memòria
que presentaran al Consell Comarcal
i als diferents municipis. A partir
d’aquesta memòria, els municipis
podran decidir quines mesures poden
ser interessants per a la seva població
i posaran en pràctica.
Actualment, ens trobem en la fase
de recollida d’informació i elaboració
de propostes. En breu esperem que
ens puguin presentar la memòria
i confiem que hi hagi propostes
interessants que ens permetin
millorar la gestió dels residus i reduirne el cost.

3

SOL·LICITUD
D’AMPLIACIÓ DELS
TRAMS DEL CÀNON
DE L’AIGUA PER A
FAMÍLIES DE MÉS DE
TRES MEMBRES
Les famílies de quatre o més
membres poden sol·licitar l’ampliació
dels trams del cànon de l’aigua. Amb
aquesta ampliació s’afegiran 3 m3/
persona/mes als límits de consum
d’aigua establerts per al primer tram,
que permetrà abaratir lleugerament
el cost de la factura de l’aigua.

El passat mes d’octubre l’Agència
de Residus de Catalunya va presentar
al Consell Comarcal del Baix Camp
la Diagnosi d’Oportunitats de
Reducció de la Resta pilot, en la qual
estaven convidats a participar els
següents municipis: L’Aleixar, Arbolí,
L’Argentera, Capafonts, Colldejou,
Duesaigües, La Febró, Maspujols,
Riudecanyes, Riudecols, Vilanova
d’Escornalbou i Vilaplana.

pàgina

• De manera presencial o per
correu certificat.
On es pot trobar el formulari?
• Al web de l’Agència Catalana de
l’Aigua, en format electrònic.
• A la seu de les entitats subminis
tradores.
• Als ajuntaments.

tramitació. Per això el primer que cal
saber és si el document està registrat.
• Si la informació s’ha fet arribar
a l’Agència Catalana de l’Aigua
per mitjà de la nostra pàgina web,
rebreu en el mateix moment de la
transmissió un codi de petició. En el
màxim de tres dies, la vostra petició
es codificarà també en el registre
general de l’Agència, i rebreu un
correu electrònic indicant-vos la data
i el número de registre.
• En cas de presentació del
formulari de manera presencial en
les nostres oficines us la registrarem
immediatament.
• En el cas que la presentació
s’hagi fet per correu ordinari podeu
posar-vos en contacte amb l’Agència
(al telèfon 93 567 28 00 o a la bústia
aca@gencat.cat) per demanar el
número de registre.
Per consultar l’estat de tramitació
de la vostra sol·licitud-declaració,
indistintament de com s’hagi
presentat, podeu trucar al telèfon
93 567 28 00 o enviar un correu
electrònic a la bústia aca@gencat.
cat. Quan la sol·licitud-declaració
s’hagi presentat davant de l’entitat
subministradora, podeu posar-vos
en contacte indistintament amb
l’Agència Catalana de l’Aigua o la
mateixa entitat subministradora.

On s’ha de presentar el
formulari?

Com es coneix el resultat de la
sol·licitud - declaració?

• De manera presencial o per
correu certificat a:

• Només en els casos que la
sol·licitud-declaració s’hagi de
desestimar, per incompliment
d’algun dels requisits de l’ampliació
dels trams, l’Agència Catalana de
l’Aigua notificarà expressament
aquesta resolució al sol·licitant.
Aquesta notificació es farà en el
termini màxim de sis mesos des de
la presentació.

• L’entitat subministradora corres
ponent
• Qualsevol registre públic
(Agència Catalana de l’Aigua,
Generalitat, Ajuntament,..).
Com puc saber si s’està
tramitant la meva ampliació de
trams?
Tot document que entri en un
registre públic és objecte d’una

• Generalment, l’ampliació dels
trams del cànon de l’aigua serà
aplicada en la facturació d’aigua
següent a la de la presentació de les
dades.

pàgina
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POSADA EN MARXA
DELS SERVEIS
DE FACTURACIÓ
ELECTRÒNICA I VIA
OBERTA
Cada cop més la societat en general
i l’administració en particular es va
posant la dia en les noves tecnologies.
Seguint aquesta tendència, el nostre
Consistori no es vol quedar enrere i
poc a poc va modernitzant i agilitzant
la seva gestió. En aquest sentit, cada
any s’implanta algun servei electrònic
per a facilitar la relació entre ciutadans
i ajuntament.
Aquest procés va començar amb la
creació de la pàgina web corporativa
molt més dinàmica i amb tota la
informació necessària. Un dels
primers serveis en ésser instal·lats fou
el butlletí electrònic, així els ciutadans
poden rebre les últimes notícies al
seu correu electrònic cada divendres
a la tarda.
Posteriorment, amb la introducció
de l’apartat dels tràmits en línia s’ha
aconseguit que la gent no s’hagi de
desplaçar fins a les oficines municipals
per a la presentació d’instàncies
senzilles. A banda, mitjançant la
presentació per aquesta via la
resposta és molt més ràpida i àgil.

Últimament, i gràcies a
les subvencions del Consorci
d’Administració Oberta, s’ha
començat a treballar amb el sistema
de facturació electrònica i la Via
Oberta. El primer de tots facilita la
comptabilització de les factures que
entren a l’ajuntament. Així doncs, el
proveïdor envia la factura mitjançant
una plataforma electrònica
disponible a la nostra web municipal
i d’aquí va directament al programa
de comptabilitat. Aquest sistema,
permet també que el proveïdor
pugui consultar en tot moment
l’estat de tramitació de la seva
factura.
La Via Oberta és un sistema
que permet a les administracions
compartir informació, reduint
d’aquesta manera la documentació
que cal sol·licitar al ciutadà per a la
tramitació de certs expedients.
Esperem poder continuar
millorant els nostres serveis i
avançant en la relació amb els
nostres ciutadans.

MILLORES EN EL
SERVEI DE MENJADOR
ESCOLAR
Cada any l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou intenta millorar el
servei del menjador escolar que ofereix
als alumnes de la llar d’infants “Els
Marramiaus” i de l’escola Font de l’Arc.

dels més petits en el coneixement
de l’anglès des dels primers anys de
vida.

En primer lloc, a partir d’ara el servei
dels alumnes de l’escola Font de l’Arc
s’organitza en dos torns. Cada cop hi
havia més alumnes que utilitzaven
aquest servei, cosa que ens va portar
a pensar que dividir el grup en dos
ajudaria a la seva gestió. Així, els nens
i nenes de tres a sis anys són els
primers en anar a dinar. Una vegada
han acabat de menjar, arriben la resta
d’alumnes (de set a dotze anys).

Per altra banda, en l’aspecte més
burocràtic i, segons les indicacions
del veterinari del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya,
s’ha iniciat la gestió de les mesures
de control de l’aspecte sanitari del
servei de menjador. Des del primer
dia, s’han dut a terme les mesures
de control, però a finals del curs
passat es va elaborar la “Guia
d’Autocontrols”. Aquesta guia no
significa res més que sistematitzar
totes les mesures de control que
sempre s’havien de dur a terme:
pel que fa a les mostres d’aliments
que s’han de guardar, la presa de
temperatura dels aliments, els
programes de neteja (assiduïtat,
productes a emprar...)

Com a novetat, els nens i nenes
de tres a sis anys que es queden a
dinar fan classes d’anglès amb una
professora nativa de dues a tres de la
tarda que comencen les classes. Així
continuem amb la tasca començada
ja a la llar d’infants amb la iniciació

Per últim, s’han realitzat algunes
millores en la infraestructura de
la cuina del Cafè, on s’elaboren
els menjars. En aquest sentit s’ha
instal3lat un rentamans automàtic,
s’ha posat un altre taulell d’acer
inoxidable, s’ha renovat la nevera...

Aquest curs escolar ens hi hem
posat de valent i són forces els canvis
que hem dut a terme per tal de millorar
i ampliar el servei que s’ofereix a la
comunitat escolar.

Notícies ajuntament
SIGNATURA
DEL CONVENI
D’EXHIBICIÓ DE
CINEMA EN CATALÀ
El dia 9 de novembre de 2011
l’Ajuntament i la Junta de la Secció
Recreativa van signar un conveni
amb l’empresa Nous Projectes
Audiovisuals SL (NPA), d’exhibició
de pel·lícules i altres productes
audiovisuals en català.
Aquest conveni estableix que,
aproximadament, un cop al
mes, es projectarà a la Sala del
cinema del Centre Cultural una
pel·lícula o documental en català,
augmentant d’aquesta manera el
ventall cinematogràfic de la nostra
població.
Aquestes pel·lícules, per ser
d’origen diferent al del circuït
habitual de cinema que ja s’està
fent, tenen un cost a banda i
conseqüentment la seva entrada no
entrarà dins de l’abonament de la
Secció recreativa. El cost de l’entrada
serà de 3 € per persona, que és el
mateix cost que la l’empresa NPA
cobrarà a la Secció Recreativa. Per

la seva banda tant l’Ajuntament com
la Secció Recreativa es faran càrrec
de les despeses addicionals que
sorgeixen: projecció de la pel·lícula,
electricitat, calefacció,...
El diumenge 18 de desembre es
va fer la presentació d’aquesta nova
activitat cultural amb la projecció de
la pel·lícula “Catalunya Über alles!”,
a la qual hi van assistir membres del
rodatge de la mateixa. Després de
l’exhibició del film hi va haver una
taula rodona on tothom va tenir la
possibilitat de compartir les seves
opinions sobre la temàtica de la
pel·lícula.
Posteriorment, el dia 29 de gener
van continuar amb la projecció de
la pel·lícula “XTREMS” que va tenir
una gran acollida per part del públic
assistent. Així, cada mes podrem
gaudir d’una pel·lícula concebuda
i gravada a la nostra terra, ampliant
l’oferta de lleure que proposa el
nostre municipi als seus ciutadans.

DIVERSES MILLORES A
LA XARXA ELÈCTRICA
MUNICIPAL
La xarxa elèctrica del nostre
municipi presenta una sèrie
de deficiències que, poc a
poc, es van anant arreglant.
L’Ajuntament està en contacte
permanent amb l’empresa
ENDESA per a tractar sobre tots
aquests temes i intentar donar
solucions el més aviat possible
i amb la major eficiència.
En aquesta línia de millores,
durant la tardor es van dur a
terme les obres per a soterrar
tota la línia elèctrica de
l’Avinguda Catalunya, des
del transformador situat a la
Raval de la Font fins a la zona
esportiva, aproximadament
370 metres. Aprofitant el
soterrament de la línia s’ha
procedit a ampliar-ne la
potència per a donar un millor
servei a tota aquesta zona del
nucli.
Properament, es trauran
els tramats aeris, cosa que
millorarà l’estètica de tot
aquest espai.
Per altra banda, s’ha
reformat i renovat la teulada
de la casella situada a la Raval
de la Font, molt malmesa amb
el pas del temps.

Notícies ajuntament
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JA ESTÀ EN MARXA
L’APLICATIU DEL
REGISTRE D’ANIMALS
FI DELS PLANS
D’OCUPACIÓ
Tal i com us vam explicar en la
passada edició de la nostra revista,
dels mesos de juny a novembre
dues persones van estar treballant
a l’ajuntament gràcies a l’ajut del
Servei d’Ocupació de Catalunya
mitjançant dos plans d’ocupació.
Una vegada finalitzades
les seves tasques, la valoració
global ha estat molt positiva. Pel
que fa, a l’anàlisi, catalogació i
ordenació de l’arxiu històric; s’ha
aconseguit fer un llistat exhaustiu
de tot el material que consta
a l’Ajuntament. En un primer
moment, s’ha anat separant tot
el material que està en bon estat
del que necessita d’una atenció
més especialitzada. Després de
conèixer de tots els documents
dels quals disposàvem i de fer
un resum del seu contingut, s’ha
arxivat topogràficament; cosa que
facilitarà enormement la tasca de
recerca de documentació antiga.
Pel que fa a l’ampliació de
la pàgina web i recopilació
d’informació per a la promoció
turística, tothom hem pogut
comprovar la millora dels
continguts de la nostra plana
web. S’ha recollit informació dels

Des de ja fa un temps, els
ajuntaments tenen l’obligació de
portar un cens municipal d’animals
de companyia (gossos, gats i fures)
i de la mateixa manera la persona
propietària d’un animal de companyia
l’ha de censar a l’ajuntament on
resideix habitualment l’animal.

d’aquest moment, tos els ciutadans
residents a Vilanova d’Escornalbou
amos d’animals de companyia ja poden
passar per les oficines municipals per
inscriure a les seves mascotes. Només
cal portar la cartilla del veterinari on hi
constin totes les dades de l’animal, el
propietari i el xip identificador.

Prèviament a la inscripció de
l’animal en el cens municipal,
l’animal ha d’haver estat identificat
amb microxip per un veterinari.
La persona propietària haurà de
donar d’alta de l’animal en cas de
naixement o canvi de residència
i haurà de comunicar la baixa del
mateix en cas de mort o canvi de
domicili.

El Registre emprat per aquest
Consistori és el que proporciona el
Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya i, per
tant, hi estan connectats la gran
majoria dels municipis de Catalunya.
Aquesta pot ser una gran avantatja
en cas de pèrdua del nostre animal
en un municipi diferent al de la nostra
residència. En cas que algú el trobés,
només caldria llegir el xip identificador
i es podria trobar l’amo ràpidament
cercant a la base de dades. Així doncs,
instem a tothom a inscriure els seus
animals al Registre municipal.

L’ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou ha posat en marxa el
funcionament d’aquest registre des
del passat mes de novembre. Des

comerciants i empreses del municipi...
omplint de contingut la web i fentla útil per a tota persona resident
al municipi o visitant. La tasca de
recopilació d’informació del municipi
i dels voltants ha estat de gran interès
per a la futura redacció de fulletons i,
estratègies de promoció turística del
nostre municipi.

I FIRA DE L’ESPORT I
EL LLEURE DEL CAMP
DE TARRAGONA
Una de les línies per les que hem
apostat aquests propers anys ha
sigut la promoció i difusió turística
de Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet.
Ara que l’esport, la vida saludable,
els pobles de muntanya,.... estan
tant de moda, hem decidit aprofitar
l’avantatge que ens ofereix la nostra
situació, al bell mig del Camp de
Tarragona, i l’entorn, de bosc i natura,
per organitzar una fira dedicada a
l’esport i el lleure. Un projecte en
el que hi hem posat molta il·lusió i
que estem segurs tindrà el ressò que
es mereix.
La fira, o Firaesport, la Fira de
l’Esport i el Lleure del Camp de
Tarragona, que és el nom que hem
cregut més escau a l’acte, es farà els
dies 20, 21 i 22 d’abril. Una de les
primeres tasques per fer-ne difusió
ha sigut la creació d’una pàgina web,
ja ho diuen: “avui en dia si no ets a la
web no ets res”, doncs així que hem
seguit la “nova dita” i anem publicant
tota la informació relativa a la Fira a:
www.firaesport.cat. Us convidem que

la visiteu i feu comentaris al facebook.
Ara per ara ja diferents entitats
s’han ofert per donar-nos recolzament:
Club REDDIS, RELL-Reus Esport i
Lleure (Empresa municipal d’esports
de Reus), Promo Events, Trezesports,..
Comptem també amb el suport del
Consell Comarcal del Baix Camp, la
Diputació de Tarragona i Generalitat
de Catalunya.
En aquests moments un grup de
persones, totes elles voluntàries, són
les encarregades de posar fil i agulla
al projecte amb diferents tasques;
triar els recorreguts de les curses,
contractar activitats per a petits i grans,
posar-se en contacte amb botigues,
empreses que vulguin posar un estand
a la nostra fira, promocionar i donar
publicitat,... Més endavant, quan tot
ja hagi pres una mica de forma, es
farà una reunió per tal que tothom
n’estigui informat, i és clar, qui vulgui
col·laborar-hi també es podrà apuntar
en qualsevol dels diferents grups de
treball que s’han creatCol·laboració de
Josep Cabré
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Vilanova d’Escornalbou va retre
homenatge a la seva veïna, Maria Teixell,
en el centenari del seu naixement
El primer diumenge del passat
mes d’octubre va tenir lloc un bonic i
emotiu acte d’homenatge a la nostra
població. Ja sigui per la personalitat
i vitalitat de la seva protagonista, la
Senyora Maria Teixell o pel significat de
l’acte en sí, la celebració del centenari
del seu naixement, o, segurament per
la lligança d’ambdues que van fer que
aquell dia s’aplegués un nombrós
grup de veïns a la Sala del Cinema del
Centre Cultural.

La Maria, de “Cal Banac”, com la
coneixem tots a Vilanova, va arribar
a la sala acompanyada per la seva
família i pel Grup de Gegants, grallers
i capgrossos que li van dedicar un ball.
Potser ella ja s’esperava que alguna
cosa s’estava preparant, amb petites
insinuacions ja s’havia comentat
quelcom, però de ben segur que no
havia previst aplegar una reunió de
públic tant gran.
La cerimònia va comptar també
amb la presència
de la Sra. Anna
Maria Solé i Ramos,
Delegada territorial
del Departament
de Benestar Social i
Família a Tarragona,
qui li va fer entrega
d e la M eda lla
Commemorativa
per haver complert
100 anys. Aquesta
Medalla, és el
reconeixement de

la Generalitat, lliurada pel
Departament de Benestar
Social i Família a totes
les persones residents
a Catalunya que hagin
complert 100 anys d’edat o
estiguin a punt de complirlos. Es tracta d’una medalla
d’argent gravada amb el
nom i l’any de naixement que
commemora el centenari del
naixement.
També les diferents
associacions de la vila, de
les que és membre la Maria
Teixell; l’Associació de Dones i
l’Associació de Jubilats, van voler ser-hi
presents i obsequiar la homenatjada
amb un detall.
Per la seva banda, l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou, a mans
de l’Alcalde i en nom de tot el poble,
va regalar-li una placa en record de
la diada, així mateix, el Regidor de
Cultura, va llegir un poema escrit per

a l’ocasió per un dels poetes locals,
en Josep M. Anguera, qui va detallar
moments importants de la vida de
la Maria i que la van fer emocionar.
Després la Maria, va agrair a tothom
la seva presència, especialment la
de la Delegada Territoral del Dep. de
Benestar i Família.
La festa va concloure amb un petit
refrigeri organitzat per l’Ajuntament.

L’augment de l’esperança de vida
i el casal de jubilats
L’augment de l’esperança de vida i
el casal de jubilats.
Aquest segle hem viscut una
revolució que ha canviat la nostra
manera de viure i d’entendre la vida
com mai abans havia passat en tant
poc temps.
El paper de la gent gran a la nostra
societat ha canviat diverses vegades i
té a la societat a contrapeu.
Si fa més d’un segle una persona
amb 35 ja estava al final de la seva
vida, llavors eren les persones grans, els
savis, les persones de les quals escoltar
els consells i ser tingudes en compte.
Però en aquests últims 100 anys
l’esperança de vida s’ha duplicat. I això
suposa una revolució social i humana.
ANYS
1900
1930
1960
1991
2000

HOMES
33,9
48,4
67,4
72,2
74,5

DONES
35,7
51,6
72,2
80,3
81,5

Durant la revolució industrial el paper
de les persones era determinat per la
seva capacitat de produïr, i al deixar de
treballar comencen a ser considerades
improductives perden valor, i com
que no són productives se les aparta i
exclou de la societat.
Ara la cosa està canviant , una
persona amb 65 anys , deixa de
treballar, però continua essent útil,
encara que no estigui gaire reconegut.

Tot i que avui en dia el paper dels
avis és torna imprescindible en la cura
dels sus nets, ja que gràcies a la seva
tasca els pares poden conciliar la feina
amb la vida familiar fent un suport
imprescindible en la majoria dels casos.
Ara bé les persones grans amb 65
anys tenen una salut i una qualitat
de vida inimaginable a aquesta edat
fa només 50 anys. Així doncs les
expectatives de vida a aquesta edat
són noves per a nosaltres com a éssers
humans. I hem d’explorar aquestes
noves oportunitats que no van tenir els
nostres avis. No podem fer el mateix
que ells, per que ells no van tenir tant
de temps. Avui en dia quan un es jubila
(segons les estadístiques) li queden
mínim 15 anys per aprofitar la vida. Anys
que no podem desaprofitar.
Que podem fer ara amb 65 anys:
viatjar, aprendre, fer allò que vàrem
voler fer i fins ara no hem pogut. Però
hi ha una cosa molt important, donada
la nova longevitat que ens espera, es
tracta del manteniment de la nostra
salut a fi de poder aprofitar aquest
nou temps del que disposem. Ens cal
descobrir que amb aquests nous anys
de regal hem de fer alguna cosa útil per
a nosaltres, i no només viure’ls com
aquell qui espera l’arribada de l’autobús.
Ja que els tenim a la nostra disposició
podem aprofitar-los per explorar les
nostres inquietuds o buscar coses que
ens facin sentir millor.
Mai fins ara havíem tingut la
possibilitat de viure tants anys, però
ara ens amenaça el deteriorament físic
i mental, moltes malalties destrueixen

les oportunitats que ens presenta
l’allargament de la vida. Per això cal que
revisem els nostres hàbits per cuidarnos més, com mai ho havíem fet fins
el moment, per què amb qualitat de
vida podrem fer moltes més coses, ens
sentirem millor i viurem millor.
Per això cal fer una gimnàstica
que mantingui la nostra mobilitat
en les articulacions, que mantingui
flexibilitat en els nostres tendons, i
que ens desbloquegi de les tensions
musculars que hem acumulat en una
vida tant llarga.
D’una altra banda ens cal una
gimnàstica cognitiva, a fi de mantenir
el nostre cervell en bon estat, mantenir
despertes les seves capacitats, la seva
memòria, atenció, concentració, tot
prevenint la seva degeneració. Per
això és bo estar aprenent sempre i
realitzant alguna activitat que ens
ompli o satisfaci. Estudiar alguna
assignatura a la universitat, apuntarse a alguna activitat en el casal, llegir
llibres, tenir alguna afició...
I no oblidem la salut emocional. Les
emocions són un punt dèbil el esser
humà, no hem après a gestionar els
conflictes, les tensions quotidianes, no
hi ha una cultura de saber desfer-nos
de les emocions negatives i aquestes
s’acumulen, és per això que és bo
buscar algun mitjà pel qual poder
sentir-nos millor assistint a activitats
que ens facin estar de més bon
humor i ens ajudin a oblidar-nos de les
preocupacions. Mai una persona havia
viscut tants any ni havia acumulat
tantes experiències emocionals, per

això també ens cal posar-hi atenció a
fi que podem gestionar les emocions
de tota una vida.
Però seria millor encara poder
fer alguna activitat que treballi
directament amb les emocions. Això
no vol dir que tothom hagi d’anar al
psicòleg, sinó que activitats com el
ioga, la meditació, el tai chi, tallers de
risoteràpia, o exercicis de gimnàstica
emocional, ens poden ajudar a
eliminar les emocions negatives.
S’ acaba la vida? No, comença una
nova etapa de la vida. La recollida dels
fruits d’una llarga vida, és l’època de
la vida que toca estar per nosaltres
mateixos, cuidar-nos per obtenir la
qualitat de vida per la que s’ha estat
lluitant en la joventut.
Si no fem res ens perdem
l’oportunitat que gaudir amb plenitud
els anys daurats de la nostra vida.
Daurats per que són un regal del que
no van gaudir els nostres avantpassats
que van treballar tota la vida.
Per això en aquesta edat podem
administrar el nostre temps dedicantnos a el cultiu de les nostres
inquietuds i a tenir cura de la nostra
salut i qualitat de vida, mimant el
nostre cos, les nostres relacions, i el
nostre cap, a fi de mantenir-nos sans
el màxim de temps.
Per aquest motiu al casal de
Jubilats de Vilanova oferim un seguit
d’activitats pensades per mantenir i
millorar la qualitat integral de la vida
de les persones.
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UN BREU
RECORREGUT PEL
NOSTRE ARXIU
HISTÒRIC
El mes de novembre de 2011 va
finalitzar el pla d’ocupació dedicat a
la recerca i sistematització de l’arxiu
històric del nostre Consistori. Gràcies
a aquest estudi, ara podem saber
exactament de quina documentació
disposem i quin és el seu estat de
conservació.
El volum documental del fons
municipal de Vilanova d’Escornalbou,
es configura a partir de dos arxius:
l’Arxiu Municipal, amb un total de 1137
registres inventariats, i l’Arxiu del Jutjat
de Pau, amb un total de 195.
Així doncs, s’ha pogut arribar a
classificar 1332 registres, que abasten
des del segle XIV fins al segle XXI; cal
dir però que part de documentació del
segle XXI, resta a l’espera de poder ser
inventariada.
En total són 44 metres lineals en
format paper (37 ml de l’Arxiu Municipal
i 7 ml de l’Arxiu del Jutjat de Pau), segons
aquest registre fet conjuntament amb
l’Arxiu Comarcal del Baix Camp.
Hi ha una sèrie de documentació que
es troba afectada per microorganismes,
a causa dels canvis d’ubicació i
condicions ambientals durant els anys,
que pròximament serà desinfectada a
l’Arxiu Comarcal del Baix Camp.
Si fem una visió més detallada a
l’Arxiu Municipal, per la seva globalitat,
continuïtat cronològica i riquesa
històrica, destacarem alguns d’aquets
documents:
- El document més antic que apareix
a l’inventari és del segle XIV es tracta
d’un “Llibre de vàlues”.

- Pel que fa al segle XVII tenim dos
registres: Llibre de Clavaria i Llibre de
Comptes.
- Al segle XVIII trobem: Llibre de
Comptes del Comú, Quadern de Clavaria,
Llibre de Clavaria, Llibre del Cadastre,
Quaderns de vàlues dels terratinents,
Talla per a pagar càrregues i obligacions,
Declaració de famílies amb expressió de
les persones aptes per a les armes.
- Al segle XIX tenim un total de 61
registres, que entre d’altres podem
destacar: Llibres d’actes municipals,
Correspondències de l’Administració
General, Arrendaments per les herbes
de pastura, Llibre del Cadastre, Llibre
de fitament de la riquesa, Expedient de
Propis i Arbitris, Llistes cobratòries de la
contribució territorial, Multa d’alcaldia,
Juntes Municipals, Arrendament de la
taverna, la tenda i l’hostal, Arrendament
de la venda de pesca salada, Llibre títols
de propietat del cementiri, Projecte del
cementiri de Vilanova, Expedient del
mestre...
- La gran la majoria dels documents
trobats són del segle XX, amb un total
de 983 registres. Per destacar-ne alguns:
Llibres d’actes Municipals, Actes de la
Comissió Permanent, Inventari de béns
patrimonials, Actes-inventaris de les
confiscacions de béns i patrimoni de
l’església, Llibres auxiliars d’ingressos
i despeses, Comptes Generals,
Llibres d’intervenció d’ingressos i de
pagaments, Junta local de col·locació
familiar, Consell Municipal de Sanitat,
Llibre d’actes de la Junta del cementiri,
Junta local de Sanitat, Escola mixta
a Arbocet, Projecte d’escorxador,
Llicències d’obres, Llicències
d’explotacions, Registre de Salconduits,

Cartes-Ordes de mobilització, Padrons
d’habitants, Actes de la Junta Local
de primera ensenyança, Declaració
de Collites i existències. Plànols de les
escoles públiques, ...
A més també tenim registres
cartogràfics de 1915 a 1990 i imatges
de 1890/1945.
-Al segle XXI, que com ja s’ha
dit, no està tot inventariat, tenim
Correspondència, Comptes i Activitats
i iniciatives culturals i recreatives.

Pel que fa a l’Arxiu del Jutjat de Pau,
aquest comença l’any 1838, fins als
nostres dies. Trobarem documentació
que fa referència a: Actes de Conciliació,
Desnonaments, Judicis verbals, Actes
de consentiment patern, Donacions,
Expedients de possessions, Causes
Criminals, Judicis de faltes, Juntes Locals
d’instrucció elemental, Junta Local de
1º instrucció, Llistes de Jurats, Actes de
presa de possessió, Comptabilitat del
jutjat, Registre de Correspondència,
Citacions, Registre de naixements, de
Matrimonis i de defuncions.

CONTINUEM EN LA LÍNIA DE SUBVENCIONAR
ELS ARRANJAMENTS DE FAÇANES
L’ a n y 2 0 0 9 a q u e s t
Ajuntament va aprovar per
primera vegada la convocatòria
de les subvencions municipals
per a rehabilitació de façanes.
L’ o b j e c t i u
d’aquestes
subvencions és impulsar
l’arranjament de les façanes
més antigues del nucli del poble.
En el nostre nucli hi ha un gran
nombre de vivendes les façanes
de les quals es troben en un
greu estat de deteriorament.
Amb l’arranjament d’aquestes
vivendes s’aconseguiria un
embelliment de la nostra
població en general, faria que els
passejos dels nostres visitants
fossin molt més agradables.

Seguint amb aquesta idea,
aquest any per quarta vegada es
tornen a convocar les subvencions
per a la rehabilitació de façanes. La
tramitació d’aquesta subvenció s’ha
simplificat al màxim per tal d’aproparla a tots els nostres ciutadans. Per a
demanar-la només cal adreçar-se a
l’ajuntament o per via telemàtica a
la web de l’ajuntament i portar una
instància on es demani la llicència
d’obres i es sol·liciti la subvenció,
adjuntant un pressupost de l’obra
a realitzar. Una vegada finalitzades
les obres només caldrà comunicarho a l’ajuntament i aportar la factura
dels treballs realitzats així com una
o dues fotografies de l’estat actual
de la façana.

L’import que s’atorga a cada
sol·licitant és de 400 € i en el cas
de ser menors de trenta anys
o pensionistes aquest import
s’incrementa fins els 500 €. Per
altra banda, aquestes obres estan
exemptes del pagament de l’Impost
de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Per tant, és una gran oportunitat
per dur a terme aquelles obres que
sempre hem volgut fer a casa nostra
i que, per una qüestió o altra, hem
anat endarrerint. D’aquesta manera,
ajudem també al nostre poble
millorant l’aparença dels nostres
carrers.
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L’entrevista

l’entrevista:
Emili Sabaté,
“el nostre esportista
més gran”

V

ivències,

El que el Miliu tenia clar
que em volia explicar és
que quan tenia 19 anys de vida
va passar una temporada molt
dolenta, amb la salut molt delicada
i, segons m’explica, per què aquest
tema va anar sortint durant tota
l’entrevista, va estar a les portes
de la mort. Es veu que anant al
tros a cavar li va picar una mosca
“vironera”. Tan és que al cap d’uns
dies es va començar a trobar
malament, va tenir molts vòmits,
la cama se li va posar negra, es va
debilitar molt, i acabar havent-se
de posar al llit.
“Això va ser l’endemà de la festa
major d’hivern. O sigui, que del
22 de gener, tot el febrer i fins a
finals de març, vaig anar perdent
cada vegada més. Tot el que
m’empassava ho treia al moment.
Ja no sabien què m’havien de fer
ni donar, només aigua. Vaig quedar
com un esquelet. L’únic que
recordo és que ni tan sols hi veia.
Tenia la vista totalment entelada.
A la meva mare, la vaig tenir
sempre al meu costat, això que
ella acabava de passar les febres
igual que la meva germana, (en
aquells temps, molta gent les van
passar). M’agafava la mà i pregava
per mi. Estic convençut que això
és el que em va salvar. Un dia va
pujar a Vilanova un metge -dels
més bons de Reus- a visitar, també
de les febres, a la que després seria
la meva sogra i a casa van aprofitar
per comentar el meu cas. Aquest
metge, junt amb el de Vilanova,
el Sr. Massana, ens van venir a dir
que no sabien què és el que jo
tenia, en definitiva que no tenia
solució. Jo estava sempre postrat
al llit. L’únic que em donaven era
una mica d’aigua de tant en tant
per què de fet no em passava res
més. Fins que aleshores, gràcies a
la mare del Jaume Gilet, que se li
va ocórrer de donar-me una mica
de -caldet-. Ho van provar i sembla
que ho vaig anar acceptant. Tan
va ser així, que es van posar mans
a l’obra i van anar a cala -Nieves-,
que criaven pollastres a buscar els
més grossos que tinguessin per
fer més bon caldo, en van arribar
a fer servir fins a tretze. A partir
d’aquí em vaig anar recuperant,
cada vegada vaig estar millor però
em va costar tot un any. Havien
estat setanta-cinc dies de llit sense
cap tipus d’esperança, tan és així
que m’havien arribat a portar la
comunió a casa. Després de gran,
a la meva dóna, la Maria, sempre li
deia per riure: a veure quants n’hi
ha que poden dir que van pel món
i que han estat extremunciats! “

La bicicleta
“A l’any trenta-quatre vaig tenir
l’oportunitat de conèixer un fill d’un
mestre que venia de vacances a cal
carreró, que ho llogaven a l’estiu.
La seva germana no volia menjar i
naltros l’entreteníem i badant-badant
aconseguíem que obrís la boca i
aprofitàvem per entaforar-li la cullera
i que anés menjant. De fons teníem
la companyia d’una ràdio, a la qual
puc dir que li dec l’afecció que tinc a
la bicicleta. Sempre he tingut molta
memòria i tot el que deien del Tour de
França em quedava: les classificacions,
els noms dels corredors...”
“La meva il·lusió sempre va ser
tenir una bicicleta, aquí hi havia varis
xicots que en tenien, el Miquel Marc,
Josep Ponolla.. Bé doncs acabada la
guerra van fer un pregó dient que la
casa Orbea oferia un lot de bicicletes
a un cost baix, aproximadament unes
cinc-centes pessetes, i hi va haver
alguns xicots que se la van comprar.
Però és clar, a casa aquests cèntims
no els teníem, per què després de la
guerra si tenies algun paper (diners),
tots van resultar ser dolents. Vaig
aconseguir que me’n compressin
una de segona mà per tres-centes
pessetes, que la va portar de Barcelona
el “Pepito Pastisser” que es dedicava
a l’estraperlo i es veu que a la capital,
segons em va dir el pare, se’n podia
trobar alguna d’algun xicot que
hagués perdut la vida a la guerra. El
que passava és que només tenia un
pinyó, i llavors ja n’hi havia amb tres.”
El diari
“ En aquells temps cada dia al tard
anàvem a cal ferrer on si arribava algun
animal del tros el ferraven, i passàvem
l’estona amb diversos companys. D’allí
va sortit l’idea de fer-nos subscriptors
del Mundo Deportivo i així va ser com,
entre cinc pagàvem la quota i quan el
correu portava el diari, ens l’anàvem
passant o el llegíem junts. El Juanito
-germà de la Tresina-, l’Estevet
Victorino, l’Esteve -germà del Jaume
de la Pepeta-, el Ramon Ferrer i jo. Això
va durar fins que va arribar la guerra, i
ho vam haver de deixar per què al diari
només hi sortien partes de guerra. No
hi havia esports que es practiquessin,
per tant no se’n parlava. D’esports de
fora d’Espanya tampoc hi sortia res, o
sigui, que ho vam parar. Després de la
guerra ho vam emprendre, i va durar
fins que el Ramon va marxar cap a
Barcelona i jo també ja em vaig casar
i tot anava molt justet.”
“ Van treure un concurs al diari on la
casa de vermut Cinzano donava premis
en metàl·lic de 1000 i 500 pessetes i el
Mundo donava subscripcions gratuïtes
del diari. Es tractava d’encertar les

classificacions i el temps de la Volta
a Catalunya d’aquell any. Vaig enviar
només els cupons de dilluns, dimarts
i dimecres per què hi hagués temps
suficient per arribar, per correu,
a Barcelona. Vaig tenir la sort de
guanyar el concurs juntament amb
una noia de Sabadell o Terrassa que
es deia Alícia. Els dos havíem posat
el mateix temps, que va ser només
dos segons de diferència del resultat
correcte. Vaig anar cap a Barcelona
amb el tren, allà em vaig trobar amb
l’Eugenio i el Pepito pastisser que em
van acompanyar. Al moment de donar
els premis vam acordar amb aquesta
noia que tant si sortia un com si sortia
l’altre, repartiríem el premi. Va resultar
que vaig guanyar jo. O sigui que amb
les set-cents cinquanta pessetes ja
només me’n faltaven dues-centes
cinquanta, que les vaig treure de
la venda de la meva bicicleta vella.
Després, afegint-hi 50 pessetes més,
hi vaig posar el canvi de marxes, que
no en portava. “
“ Així va ser com vaig començar a
fer sortides de 40 i 50 km i per Pasqua
n’arribava a fer 60 o 70 . El problema
era quan arribava a baix a l’empalma,
la carretera estava per arreglar i havies
de pujar com podies. Això va fer que
els que m’acompanyaven ho anessin
deixant. Però a mi, la bicicleta em va
anar molt bé per què em permetia
anar a Reus i altres llocs i fins i tot
poder veure carreres en un velòdrom,
encara que després tornava cap a casa
amb una pila a la mà per què sempre
se’m feia fosc, i el problema el tenia
al passar per davant del –cuartel- de
la Guàrdia Civil de Riudoms que no
em parés, (més tard ja van sortir les
dinamos que feien llum tot pedalant).”
En aquest punt el Miliu, sense voler
demostrar res més del que em vol dir,
em repte subtilment a que li pregunti
les classificacions del Tour de França,
des dels seus inicis. Com que devia
veure la meva cara d’estupefacció
s’aixecà a buscar un full del Mundo
del 1997 , on hi sortien tots els
guanyadors. Me’l va plantificar davant
i va començar a anomenar des del
1903, any per any, el guanyador i
la nacionalitat, i encara es permetia
fer alguns comentaris d’esprints o
de premis de la muntanya d’alguns
corredors. Tot senceret del 1903 al
2011. La veritat és que la sorpresa
encara em dura i potser serà el que
recordaré més.
El futbol

que junt amb l’Anton Cabré va passar
anant a plegar rebles del camp de
futbol, o a marcar les ratlles del camp
cada diumenge de partit. “Llavors tot
es feia a mà, potser no sortien gaire
rectes, però tampoc es queixava
ningú. Més tard, el Ramon Ferrer ens
va regalar una màquina per marcar el
camp i va ser un gran avanç”. Els dies
de partit anava al tros ben aviat per
poder dinar a la una i anar a arreglar
el camp de futbol. Durant el partit
em posava a la porteria de baix per
anar a recollir les pilotes que la xarxa
no aturava”.
La seva dóna la Maria s’ocupava
de rentar i arreglar tota la roba dels
jugadors, cada diumenge abans
de jugar passàvem per casa seva a
buscar-la i sempre la trobàvem neta
i polida a punt de fer servir.
A mida que anem parlant, el Miliu
aprofita sempre que pot per parlar
de la seva dona, la Maria, i fer-me
adonar de l’important que ha estat
per ell i del molt que la troba a faltar.
També li ve de gust explicar-me
que va prendre part molt activa
quan es va crear la cooperativa, per
què junt amb altres tot ho van fer
sense cobrar, a base de mà d’obra.
Va formar part de la primera junta
directiva, i després al fer el canvi de
la nova junta: “com que van veure
que anava bé, em van pagar poc o
molt i em vaig quedar per trasbalsar
les olives, que me’n vaig fer un tip!
Després també em vaig ocupar de
repartir oli a la menuda, per la gent
que tenia vals de racionament. Quan
s’havia de carregar la remòlta s’havia
de fer després de sopar. Hi anava junt
amb l’Isidro, que érem íntims amics.
Ens donaven algun ral per carregar el
camió, i ens el guardàvem per anar
un dia a mar”
Ara el Miliu té 88 anys.

El Miliu sempre ha volgut fer poble.
En aquest sentit m’explica orgullós,
que sempre estarà agraït tant al
Francesc Escoda com al Francesc Olivé
que en el seu moment impulsessin,
junt amb altre gent, la creació de
l’equip de futbol als anys setanta, i que
hi esmercessin tants esforços. Estic
segur, em comenta, que “en guarden
molt bon record, i quan el que queda
és un bon record, és per què la feina
feta també ha estat bona”.
M’explica moltes de les peripècies

Fins fa molt poc, abans de que
tingués un caiguda de la que es
recupera, tothom l’hem pogut veure
marxar o arribar amb la seva bicicleta,
cap el tros, a buscar planter, tot ho
feia amb la seva bicicleta.
Estareu d’acord amb mi que com
diu el títol, el Miliu és l’esportista més
gran del nostre poble.
Joan Escoda
Regidoria de cultura

Tot Vilanova

FEBERE DE 2012

Entitats
ASSOCIACIÓ DE DONES de vilanova
d’escornalbou i l’arbocet

la junta
“La Junta” vol aprofitar aquest
número de la Revista Tot Vilanova,
per comunicar als vilanovins que,
en aquest any que hem començat a
modificar els Estatuts de la Agrícola
Recreativa de Vilanova d’Escornalbou
que constaven de 1.968.
Ens estem adaptant a la situació
real i actual, la qual, com ja sabeu,
amb el pas del temps ha anat
modificant la seva activitat.
En els seus començaments estava
adherida a la Cooperativa, que ja fa
uns anys va passar a incorporar-se a la
Cooperativa de Riudecanyes, quedant
d’aquesta manera en una situació
d’associació per la organització de
festes, explotació del cafè i exhibició
de pel·lícules de cinema.

pugem tornar a fer.
Per últim, hem tornat a celebrar
el sopar de Santa Àgueda, la nostra
patrona, esperem que l’any que ve
s’animin més dones a venir i que ens
ho puguem passar un any més molt
bé totes juntes.
No vull acabar aquest escrit
sense agrair a l’Ajuntament la seva
col·laboració.

Més endavant l’explotació
del cafè també va deixar d’ésser
competència de la Secció Recreativa,
de manera que actualment la seva
activitat contempla exclusivament
l’organització de festes i exhibició
de pel·lícules de cinema, que no
és poca cosa. D’aquesta manera
regularitzem la nostra situació
jurídica i tributària.
Només ens resta aprofitar, com
sempre, per agrair a tota la població
el suport i assistència a tots els actes
organitzats per aquesta associació,
que ara ja al març renova part dels
seus membres per començar la
primavera-estiu amb sang oxigenada
i empenta.
Bona primavera-estiu i Salut per
tothom.

9

ASSOCIACIÓ DE JOVES ELS DOS TOMBS
Comencem un nou any i
l’associació de joves volem fer el
possible per tornar, un any més,
a animar al jovent del poble a
participar. El passat 14 de gener vam
fer un concert amb el grup Papagayo,
seguit de discoteca mòbil que va
ser un èxit, ja que a més a més del
jovent del poble, va venir gent dels
pobles del voltant. Desitgem que
aquest any sigui igual de bo que el
passat i animem a tot el jovent, entre
dotze i trenta-cinc anys a apuntarse a l’associació i ajudar-nos a crear

Un altre any, l’Associació de dones
de Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet
ha organitzat el concert de Nadal,
esperem que hagueu disfrutat del
concert de nadales i que hageu passat
una bona estona.
Per altra banda, també com
sempre hem realitzat el pessebre de
l’ajuntament. De part de l’Associació
de Dones esperem que hageu passat
unes bones festes i que l’any que ve el

pàgina

ADF
A l’hora de preparar aquest escrit,
un dels fets més comentats a diari
als informatius és que ja fa dies,
setmanes i fins i tot mesos que no
plou, és una noticia dolenta ja que
afecta molt negativament, tant en els
pocs conreus que queden, com en
els boscos que cada dia ocupen més
extensió. Aquesta falta d’humitat
comporta un gran perill per a les
zones forestals, el risc d’incendi és
cada dia més alt, tot i que encara
estem a l’hivern. Cal tenir molta
precaució i vigilar molt, doncs, tots
sabem que un incendi pot malmetre
en poques hores un bonic indret o
una verda contrada i després calen
molts i molts anys perquè es torni a
recuperar i mai serà igual.
Aquesta situació de risc i perill
extrem es repeteix molt sovint i
ens preocupa a tots. Des de l’ADF
i aprofitant aquest espai de la

activitats que motivin al jovent.
Tothom hi és benvingut.
Per aquest any tenim previst tornar
a fer el concurs de Sant Jordi pels nens
del poble, la festa dels joves a l’estiu,
continuar amb la tradició de la flama
del Canigó per Sant Joan, a més de
noves activitats com excursions o
bicicletades. Esperem una bona
participació de tothom, ja que ho
organitzarem amb molta il·lusió.
Moltes gràcies!

revista, us comuniquem que l’ADF
amb el suport i col·laboració de
l’Ajuntament ha aconseguit uns ajuts
del Departament d’Agricultura i la
Diputació de Tarragona per instal·lar
en el nostre terme un nou punt
d’aigua, que permetrà subministrar
d’aquest element a bombers i
helicòpters sempre que els calgui
actuar en l’extinció d’algun incendi
en la zona, no cal dir que és molt
important disposar d’aigua ben a
prop per realitzar una tasca efectiva.
Aquesta bassa que tindrà una
capacitat d’uns 300.000 litres
s’ubicarà a la zona de “Rifà”, propera
a la carretera de Colldejou, ja que allí
s’hi troba una de les zones de bosc
més amplia del nostre terme.
És important disposar de mitjans
per actuar en cas d’incendi, però
no cal dir que més important és la
prevenció i evitar qualsevol cosa
que el pugui originar. Us demanem
i confiem que tots actuarem amb la
màxima prudència.

COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Aquest hivern, la colla gegantera
vol donar les gràcies als membre que
durant l’any passat es van afegir o
“reenganxar” al nostre grup, perquè
ens dona ànims per seguir endavant i
fer propostes de futur, com dirien els
polítics.
El que volem proposar és obrir
alguns dies la sala del cinema perquè
aquests nou vinguts a la Colla, així
com tot aquell que vulgui, practiquin
“l’art de portar als Gegants”, que no
és poca cosa.
D’altra banda també volem fer una
crida a tots els que tinguin gralla o
caixa (tambor), si ens les poguessin, de

moment deixar, per si n’hi ha canalla
o adults que volguessin tocar, els
Grallers de Vilanova farien algunes
classes i si realment a algú li agrada
i vol seguir per afegir-se a la colla
tocant en les sortides que fem, no
sols a la nostra població, ja es parlaria
de seguir amb les classes per part del
Grallers o algú de fora i llavors adquirir
els instruments.
Això és el que proposem, així que
quedem a la vostra disposició per tirar
endavant aquest projecte i podeu fer
qualsevol consulta dirigint-se al cap
de Colla, Francesc Olivé (El Kiku de
Cal Feliu).

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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EL DIVENDRES DE CARNAVAL ELS
EXTRATERRESTRES ENVAEIXEN L’ESCOLA
FONT DE L’ARC
El Carnaval, una festa tradicional
que va deixar de celebrar-se durant
molts anys, d’uns temps ençà ha
anat recuperant la seva memòria i
actualment se celebra amb normalitat
a tots el pobles.
Les escoles pensem que hem tingut
un paper important, junt amb altres
entitats, en la recuperació d’aquesta
festa tradicional i durant un temps hem
preparat disfresses, rues, màscares...
Tota aquesta feina que comportava
temps i esforços, pensem, que de
moment, ja ha fet la seva funció. A
més a l’escola ens agrada anar canviant
d’activitats i buscar-ne de diferents.
Tot i amb això, al Centre sempre
estan presents les dates importants
del calendari festiu i tradicional. Per això,
dins la setmana de Carnaval preparem
un seguit d’activitats per celebrar-lo. A
l’escola no participàvem del Dijous Gras
i des de fa un temps que ho fem. Aquest
any hem anat a la Font de l’Arc a menjar
coca d’ou i de sucre.

La setmana de Carnaval comporta
disbauxa, diversió, creativitat, crítica...
Aquest any durant aquest dies hem
tancat un projecte i n’hem obert
un de nou: L’Univers. No sabem si
des d’algun planeta llunyà, se n’han
assabentat i l’escola se’ns ha anat
omplint d’extraterrestres creatius i
disbauxats.
Els Carnestoltes va demanar la
col·laboració de les famílies i com
sempre aquestes han respost amb
ganes i originalitat. Per això, el dilluns
teníem uns alumnes que estranyament
els havien sortit unes antenes ben
estrafolàries; el dimarts portaven uns
cinturons espacials molt vistosos; el
dimecres van créixer extremitats a
tots els cossos del nostre alumnat; el
dijous va ser un complement galàctic
el que va lluir, hi havia de tot: collarets,
espases, pistoles, ulleres, ceptres...; i
el divendres sí, els alienígenes ens van
envair del tot, i a la tarda van muntar
una festassa amb ball de carnaval
inclòs, per grups barrejats petits i grans

van escollir lliurement una música i van
preparar unes coreografies dignes dels
millors planetes intergalàctics.
S’ha acabat el Carnaval, comença
la Quaresma, l’escola torna a la
normalitat; segur que extraterrestres,
galàxies, asteroides, cometes, forats

negres... continuaran rondant per aquí
durant els propers mesos. Aquesta
vegada serà per saber-ne més coses,
per estudiar-los, discutir si existeixen
o no, com afecta la nostra estrella, el
Sol, al planeta Terra, quina cara veiem
de la lluna... i les festes s’hauran acabat
fins que arribi la “Mona”.

LLAR D’INFANTS ELS MARRAMIAUS
L’1 de setembre del 2011 vam obrir
per tercer any consecutiu la nostra Llar
d’infants. Vam estrenar el curs amb 15
nens i nenes, un curs que començà
amb molta il·lusió, ganes de fer coses i
moltes activitats programades.

es comença amb períodes de temps
curts on les famílies i els infants passen
una estoneta junts, aquest temps va en
augment i segons el progrés de cada nen
i nena, es comença a deixar sol, és a dir,
sense la referència dels pares.

Com cada any, comencem amb
el període d’adaptació, un període
que l’entenem com el temps que
necessitarà l’ infant per acostumar-se
a la llar d’infants; a un espai que li és
completament estrany, amb persones i
companys que no coneix, i unes rutines
i ritmes diferents de casa.

És del tot aconsellable portar a terme
l’adaptació de manera progressiva,
evitant al principi, si és possible, llargues
estades de l’Infant a l’Escola. Cal un
temps perquè cadascú trobi el seu lloc.

No només és un període per als més
menuts, la família i l’escola inicien una
relació i a tots ens cal adaptar-nos.
Aquest temps d’adaptació el
treballem mitjançant el joc, cançons,
contes, ... és un moment en que els
pares i infants coneixen el nou espai, els
nous companys, les mestres, les noves
rutines, etc. I això es fa progressivament:

Cada infant es únic i necessitarà el seu
temps, el qual no serà igual per a tots
donada la individualitat de cada un.
Cal respectar les necessitats
individuals de cada infant i vetllar per a
que se senti bé a la llar.
La majoria ploren quan l’adult se’n
va. Això és una reacció positiva, no
preocupant; així expressen que estan en
desacord, i es bo que ho facin. També hi
ha una minoria que no ploren, o d’altres

que ho expressen més tard.
L’objectiu de l’Escola és afavorir
el procés d’adaptació , el qual
esdevindrà més planer amb una
relació de cooperació i diàleg amb
les famílies.
Poc a poc, l’escola agafa
un ritme de treball, els nens i
nenes es fan als nous horaris, les
famílies s’adapten als nous canvis
i les educadores comencen amb
la seva feina.
Enguany em estrenat un blog,
on les famílies poden seguir tot
allò que fem dia a dia a la llar,
quina és l’evolució dels seus
fill i quines novetats hi han, com per
exemple, aquest any vam organitzar un
concurs de figures amb castanyes, on
hi va haver força participació per part
de les famílies i, també ho em de dir,
molta col·laboració per part de la gent
del poble, encarregats de votar la figura
que més els hi agradava.
Des de la Llar agraïm la participació,
van votar més de 90 persones!
Però no només em tingut la sort
de comptar amb la participació de la
gent del poble, també em de donar les
gràcies a la gent de la Creu Roja que ens
van venir a veure amb una ambulància i
als Bombers de Reus que ens van portar
un camió.
Tot i això els dies van passant entre
cançons, jocs, activitats psicomotrius,
experimentacions.

La Llar d’Infants, tot i el concepte
que és té, volem remarcar que no és
un espai de guarda, és un lloc on els
infants reben uns aprenentatges, és on
té el primer contacte amb el món, fora
del vincle familiar, on creix, on madura,
on se l’estima i se’l valora pel que és.
“Un dia un savi de l’antiga Grècia va
rebre la visita d’una jove mare amb el
seu fill d’un any de vida.
La mare va preguntar al savi:
-. Digueu-me savi ancià ¿quan haig
de començar a educar el meu fill?
-. Portes un any de retard -, li
respondre el savi”
Filòsof.

Sudoku

troba les set
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Troba les 7 diferències
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lligades

A l’hora de preparar les preguntes lligades sempre s’ha començat buscant
informació d’algun producte o algun indret relacionat amb el nostre poble o
indrets propers. En anteriors ocasions he començat buscant informació de
“avellana” o “oliva”, avui fent memòria penso en un altre producte que en anys
passats va tenir certa importància, és un producte que no es conreava, però que
també provenia de la terra, concretament s’extreia del seu interior, em refereixo
a la “barita” o “baritina”, no és el mateix i no sé quin s’obtenia, si l’un o l’altre.
La barita és òxid de bari i la baritina és sulfat de bari. Buscant a l’enciclopèdia
es troba molt poca informació de barita, en canvi de baritina se’n troba molta
més i segueixo per aquest segon terme.
De baritina ens diu que la producció mundial és d’uns cinc milions de tones
anuals, el principal productor mundial són els Estats Units d’Amèrica del Nord
(Washington) amb les tres quartes parts del total, a Catalunya són diversos els
indrets on es troba aquest producte i se n’obté. Hi ha importants filons en una
serra que porta el mateix nom que una localitat de la nostra comarca, aquesta
població també és coneguda com a “vila vermella” i allí hi destaca la seva font.
➟ Quina és aquesta vila?
En la informació que trobem d’aquesta vila, entre altres coses ens diu que
antigament fou molt important una fira de bestiar, una de les més importants de
la Catalunya nova, es celebrava a finals d’agost, durava tres dies i estava dedicada
a un sant.
➟ Quin era el nom complet d’aquesta fira dedicat?

Troba les 7 diferències

Troba les 7 diferències

➟ Per acabar, buscant informació d’aquest sant trobem que fou un
dels dotze apòstols, i encara que no diu gaire cosa més, hi llegim que
probablement cal identificar-lo amb un personatge de l’evangeli de Sant
Joan.
➟ Quin és el nom que apareix en aquest evangeli i que pot correspondre
al del sant?
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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

