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REHABILITACIÓ
DEL CAMPANAR
DE L’ARBOCET

CONSELL
D’ALCALDES
El passat 11
de juliol es va
celebrar a Vilanova
d’Escornalbou el
Consell d’alcaldes
del Baix Camp.

Obres de rehabilitació
de la coberta del
campanar de
l’església de Sant
Joan Baptista de
L’Arbocet.

FESTA MAJOR D’ESTIU
Programa d’actes
de la Festa Major d’estiu
en honor a Sant Agustí.
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Tot
Vilanova d’Escornalbou

Publicació d’Informació

AGOST DE 2012

FIRAESPORT: FIRA DE L’ESPORT I EL
LLEURE DEL CAMP DE TARRAGONA

Núm.

6

pàg. 2
PLENS I
JUNTES DE
GOVERN
Horaris

pàgs. 3, 4,

5i6

notícies

pàgs. 7
ENTREVISTA

Vam poder gaudir de classes de aeròbic,
capoeira, aerodance, hip hop,…
Durant la fira, hi ha hagut la possibilitat
de participar en diferents proves de
muntanya: la cursa BTT i la pedalada,
la caminada, la cursa de muntanya i la
Combinada.
En la I Cursa BTT “VILABOU” i en la
Pedalada BTT que es van celebrar el
dissabte 21 d’abril s’hi van inscriure uns
200 participants que van poder gaudir
d’un circuit d’uns 30 quilòmetres per
camins i senders dels pobles de Vilanova,
Mont-roig, Riudecanyes i Duesaigües.
Després de l’esforç, els participants
van poder sopar i anar al concert dels
“Papagayos” i els “ToquemFusta”.
La I Cursa de Muntanya “VILABOU”,
que és va celebrar el diumenge 22 d’abril,
està inclosa dins el Circuit de curses de
Muntanya del Baix Camp,i els seus 300
participants van recórrer els senders de
la població. Pels que volien gaudir més
del paisatge i conèixer una mica més la
zona, la Caminada va ser perfecte: Mare

de Déu de la Roca, el Camí dels Carlins, Coll
Roig, Bec de la Gallina Cega…El seu esforç
també va ser recompensat amb un dinar a
la mateixa fira.
Un total de 500 nens i nens van passar per
la fira durant aquests tres dies. Pels més petits
també hi havia moltes activitats per a poder
iniciar-se en el món de l’esport: tornejos de
futbol sala, patinatge, gimcanes, recorregut
amb ponies, curses d’orientació,rocòdrom,
inflables,…
La sala polivalent del centre cultural va
acollir les tres exposicions obertes durant
tots els dies de la fira i també les conferències
i xerrades programades per aquests dies,
totes elles relacionades amb l’esport.
Aquesta I edició de FIRAESPORT ha
estat tot un èxit de participació i ja estem
treballant amb la segona edició. Volem agrair
a tots els voluntaris la seva dedicació a la fira
durant aquests tres dies,i també el nostre
agraïment als organitzadors, patrocinadors
i col.laboradors.
US ESPEREM A TOTS A LA 2ª EDICIÓ DE
FIRAESPORT!!!!!

pàgs. 8 i 9
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Us recomanem

Vilanova d’Escornalbou necessitava
una promoció turística important per a
poder donar a conèixer tot el que, com
a poble, pot oferir als seus visitants i,
per,això, es va pensar en organitzar una
fira que, a la llarga, pugui ser un referent
per a la nostra població.
Els dies 20, 21 i 22 d’abril, es va
celebrar la I edició de FIRAESPORT, una
fira que neix amb l’ objectiu de conciliar
el món de l’esportista amateur amb el
seu entorn familiar, oferint un munt
d’activitats relacionades amb l’esport
tant per a adults com per a nens.
La fira es va inaugurar el divendres 20
d’abril a les 6 de la tarda. El Senyor Emili
Sabaté, a qui entrevistàvem en l’anterior
revista, va ser l’encarregat de tallar la
cinta commemorativa i així donar el tret
de sortida a FIRAESPORT.
A l’avinguda de les escoles es va
habilitar una zona d’estands on empreses
d’àmbit local, provincial i nacional van
poder mostrar els seus productes i dur a
terme activitats per a tots els assistents.

Festa Major
d’estiu en honor
a Sant Agustí del
23 al 28 d’agost
XIX Trobada
de gegants: 18
d’agost
Arrossada
popular dels
pobles de
la Baronia
d’Escornalbou. 2
de setembre

Tot Vilanova

AGOST DE 2012

pàgina

2

Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
JUNTES DE
GOVERN

entre la Generalitat de Catalunya
i les diputacions provincials.

07/05/2012
➟ Autorització de pas de la
prova esportiva “IV OPEN RAID
CAMBRILS” pels camins del
nostre terme municipal.

26/01/2012
➟ Autorització a la Companyia
Endesa Distribución Eléctrica
SLU els treballs corresponents
a l’estesa de cable per
subministrament a l’Avinguda de
Reus.

➟ Concessió d’ajut econòmic
per import de 150 € per ajudar
a sufragar les despeses de
l’organització de la 2a MARATÓ
DE LA BARONIA.

➟ Aprovació de la sol.licitud
presentada pel claustre de
professors de l’escola Font de l’Arc
per a col.laborar amb l’activitat
de l’ensenyament de les Arts
Plàstiques per al proper curs
escolar 2011/2012.

➟ Aprovació del conveni amb
el consell comarcal per facilitar
la implantació del projecte de
modernització de l’administració
electrònica “e-baixcamp” i
prestació de serveis informàtics
➟ Concessió a l’Institut Antoni
Ballester de Mont-roig del Camp
un ajut econòmic de 100,00 €
per ajudar a sufragar les despeses
d’organització de les XVI Jornades
Culturals.

➟ Autorització al Consorci de
la Serra de Llaberia a realitzar
de l’estudi de disponibilitat de
biomassa i logística del seu
aprofitament al terme municipal
de Vilanova d’Escornalbou.

➟ Aprovació del condicionament
de la piscina municipal i
contractació del consell esportiu
del baix camp per a la prestació
dels serveis de socorrisme i
establiment del preu públic.

17/02/2012
➟ Convocatòria de concurs públic
per a l’atorgament de subvencions
per la rehabilitació de façanes,
segons l’Ordenança aprovada el
2009.
➟ Concessió de subvenció per a
diverses excursions a l’escola Font
de l’Arc.

11/06/2012
➟ Autorització de pas de la
prova esportiva “VI MARXA BTT”
organitzada pel club ciclista
Pratdip-L’Anjuba pels camins del
nostre terme municipal.

➟ Adhesió al Pla Agrupat de
Formació Contínua de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques
i la Diputació de Tarragona.

➟ Aprovació del conveni de
col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Camp per dur a
terme la campanya de promoció
del turisme a peu pel Baix Camp
interior.

20/03/2012
➟ Designació com a representant
de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou davant l’Assemblea
General del Consell Esportiu del
Baix Camp del Sr. Enric Sabaté
Anguera, Regidor d’Esports.

19/07/2012
➟ Aprovació de les Bases que
han de regir les exposicions de
la Festa Major d’Estiu.

➟ Adhesió al pla extraordinari
d’assistència financera local signat

Podem llençar al
contenidor groc

➟ Aprovació de l’addenda de
regularització econòmica del
conveni sobre prestació dels
serveis socials a la comarca del
Baix Camp per a l’exercici 2012
així com del protocol d’adhesió
per a la realització del pla de
ciutadania i immigració de la
comarca del Baix Camp.

SI
✓ Ampolles de plàstic d’aigua
mineral
✓ Ampolles i garrafes de suavitzant,
detergent, netejavidres, etc.
✓ Ampolles blanques de plàstic (llet)
✓ Paper d’alumini
✓ Llaunes d’alumini
✓ Llaunes de ferro
✓ Bosses de plàstic
✓ Farciment i motlles de porexpan
(interior de capses)
✓ Paper transparent o film i altres
embolcalls transparents d’aliments
✓ Safates de porexpan (interior de
capses)
✓ Plats, gots i coberts de plàstic
✓ Envasos, buits i nets, de productes
tòxics com ara salfumant, aiguarràs,
lleixiu
✓ Aerosols (esprais) buits
✓ Taps d’envasos (metàl.lics o de
plàstic)

➟ Aprovació del Pla de Joventut
presentat per als anys 20122015.

SESSIONS DEL
PLE
28/02/2012
➟ Aprovació definitiva dels
projectes inclosos al “Pla
de dinamització turística i
socioeconòmica dels nuclis
de Vilanova d’Escornalbou i
l’Arbocet”.
➟ Aprovació provisional de la
Modificació Puntual per tal de
regular les activitats extractives
en sòl no urbanitzable de les
Normes Subsidiàries d’aquest
municipi.

NO
✱ Llaços i cintes d’embolicar regals:
al rebuig
✱ Envasos de productes tòxics amb
restes de producte: a la deixalleria
✱ Radiografies: a la deixalleria
✱ Bastonets per a les orelles: al
rebuig
✱ Material de cures (tiretes, cotó
fluix, benes, etc.): al rebuig o al
contenidor especial sanitari (hospitals
i centres d’atenció primària)

17/07/2012
➟ Aprovació de la liquidació
exercici 2011.
➟ Moció de suport per mantenir
la sisena hora a les escoles
públiques de Catalunya.
➟ Designació de les festes locals
per a l’any 2013: els dies 18 de
gener i 28 d’agost.

Web de l’Ajuntament:

Farmàcia
Escoles
TAXI
Emergències mèdiques

HORARI AJUNTAMENT (Hivern)
➟ Dilluns i dimecres: de 8.00 a 15:30 H. i de 16:30 a 19:00 H.
➟ Dimarts. Dijous i divendres: de 8.00 a 15:30 H
HORARI BIBLIOTECA
➟DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17.30 A 19.30 H
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟Metge: de dilluns a divendres de 8:00 a 11:00 H.(dimarts
no hi ha consulta)

977 837 205
977 837 670
609 301 051
061

www.vescornalbou.cat

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

Horari d’autobusos

Horaris d’interès

977 83 75 19
112
088
062

per a RECICLAR
ENVASOS LLEUGERS

➟ Contractació dels serveis del
Sr. Àngel Lluis Díaz González com
a monitor de natació per al curs
2012.

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

CONSELLS

➟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: 07:05
Reus- Vilanova Escornalbou: 13:05 / 18:15
➟Dissabtes feiners (tot l’any):

➟Diumenges i festiu (tot l’any):

➟Infermera: dilluns i divendres de 8:00 a 11:00 H.

Vilanova Escornalbou - Reus: 07:45

Vilanova Escornalbou - Reus: 09:35 / 16:45

➟Pediatre: el primer dimarts de cada mes

Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15

Reus- Vilanova Escornalbou: 12:15 / 20:00

Notícies ajuntament

Tot Vilanova

AGOST DE 2012

CONFERÈNCIES FIRAESPORT

pàgina

3

VISCA EL
CIVISME!!!
En la revista número 0, de l’agost de 2009, es va
publicar una notícia sobre la creació de les ordenances
de civisme on es demanava la participació de la població
per poder dur a terme aquest projecte.
Després de diverses reunions es va poder publicar un
llibret fantàstic que, amb el títol de “ordenança de civisme
i convivència ciutadana”, pretenia crear una convivència
social i un respecte mutu entre tots nosaltres. Doncs
bé, sembla que ha arribat el moment de fer una mica
de repàs…

En el marc de
les activitats de
FIRAESPORT, es
van organitzar
d i v e r s e s
conferències per
tractar temes
relacionats amb
l’espor t, com
el coaching,
la medicina,
xerrades amb
esportistes,...
El reconegut
periodista Arcadi
Alibés, va fer
la presentació
del seu llibre
“Les petjades
dels herois”
així com també
una
xerrada
sobre les seves
experiències
esportives.
En el llibre
combina la seves
experiències com a maratonià amb una breu
historia de les maratons disputades en els Jocs
Olímpics moderns.
Montserrat Cascalló, coach professional
certificada per ICF, especialista en coaching
personal, esportiu i executiu, ens va oferir
una xerrada sobre el coaching esportiu, és
a dir sobre el procés d’acompanyament per
desenvolupar el potencial d’esportistes,
entrenadors, equips i el seu entorn, que permet
optimitzar el rendiment esportiu i el benestar,
tant personal com col.lectiu. Identifica els
factors que limiten el rendiment i proporciona
eines per afrontar amb èxit la competició.
El Dr. Manuel Gonzàlez Peris, cap de la Unitat
de Medicina de l’Esport de l’Hospital de Sant
Pau i Santa Tecla de Tarragona, va programar la
xerrada “ L’exercici físic un nou medicament.”.

El Dr. Gonzàlez,
ens
explicà
que, l’exercici
físic i l’esport,
realitzats
de
manera
moderada
i
sostinguda,
p e r m e t e n
augmentar
la capacitat
funcional, la
resistència,
la força, la
flexibilitat,
la mobilitat,
l’estabilitat
i l’equilibri i
l’estat d’ànim, i
redueix el pes,
el cansament,
la debilitat,
e l s u c re , e l
colesterol i la
tensió arterial,
entre d’altres
beneficis.
“Créixer en la vida i créixer en l’esport” va ser
la conferència del ponent David Gateu, que ens
va explicar que, en l’esport i en la vida l’actitud
determina moltes vegades la possibilitat d’anar
més enllà dels nostres límits, de superar-nos i
com les tècniques de creixement personal ens
ajuden a fer front a les crisis alhora que ens
aporten benestar físic i emocional.
L’acupuntor i fisioterapeuta Miquel Pàmies
ens va parlar de l’acupuntura aplicada a
l’esport. L’acupuntura és una tècnica de
medicina tradicional xinesa basada en la la
inserció i manipulació d’ agulles en el cos amb
l’ objectiu de restaurar la salut i el benestar
del pacient. Aquesta pràctica és també de
gran utilitat en el món de l’esport i molt
recomanable en casos de lesions esportives
cròniques o agudes en les que existeix dolor,
inflamació muscular, tendinosa i/o articular.

El títol IV – ús dels bens públics, l’article 14, estableix
la prohibició d’embrutar els edificis públics, privats, la via
pública en general. Doncs bé, només cal fer un passeig
per la vila per adonar-nos que la majoria de nosaltres
no ho tenim en compte: que mengem “pipes”, doncs
les closques a terra, que mengem un caramel, el paper
a terra, i podríem seguir i seguir anomenant moltes i
moltes coses que fem malament a diari. (És més fàcil dir
que “aquests nois de l’Ajuntament no netegen gens el
poble” que no llençar les deixalles a la paperera)
Si ens ho penséssim una miqueta, veuríem que no
costa tant llençar les deixalles al seu lloc, però com que
ja ho recollirà algú…
Un altre article a tenir em compte és el que regula la
prohibició de deixar les deposicions fecals dels animals
a la via pública (article 15 del mateix títol), o sigui, que
s’han de recollir... segur que si preguntem a molts dels
veïns del poble, més d’un n’està fart de trobar-se cada
dia el “regalet” quan surt de casa!!!
Menció a part mereix la nostra deixalleria. Disposem
de cinc contenidors on s’hi pot dipositar:
• electrodomèstics i equips electrònics
• ferro, coure i alumini
• tèxtil, roba usada i sabates
• fusta i mobles
• oli domèstic usat
Doncs això també s’ha de recordar: només podem tirar
aquestes deixalles de moment, res més. I, com és normal,
a dins de cada contenidor, no al costat de la porta, ni tot
al mateix contenidor!!! I tampoc podem convertir en una
deixalleria els contenidors soterrats i aeris de la població,
cada cosa al seu lloc i dins del contenidor corresponent.
Recordeu que la clau de la deixalleria és a disposició de
tots els veïns a les oficines de l’Ajuntament.
Que volem aparcar el cotxe i no trobem lloc, doncs
tallem la circulació d’un carrer i llestos!!!. Encara que tenim
un aparcament dissuassori on s’hi podrien aparcar uns
quants autobusos, però és massa lluny de la porta de casa
meva…
I podríem estar repassant les normes cíviques hores i
hores i omplir fulls i més fulls de la revista, però això potser
seria avorrit…
Només ens queda recordar que si algú vol denunciar
cap acte incívic a través de l’aportació de fotografies,
aquest es tramitarà mitjançant el procés legal establert i
de forma totalment anònima. Totes aquestes infraccions
comporten una sanció amb multes que van dels 600 als
3.000 €.
La convivència, és cosa de tots !!!!!
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CAMPUS “VILANOVA VIVA 2012”

Un any més arriba la calor, l’estiu i…
les vacances escolars!!!!!!!!!! Què fem
amb els nostres fills????
Aquest any l’Ajuntament ha
organitzat un campus de sis
setmanes de duració (del 2 de juliol
al 10 d’agost) on tots els nens i nenes
han pogut passar-s’ho d’allò més bé i
també aprendre de manera divertida
Cada dia al matí, després de
l’acollida matinal, es feia mitja horeta
de BRAIN GYM (o gimnàstica cerebral)
basada en moviments que milloren la
capacitat d’aprendre i ens ajuden a
desenvolupar les nostres capacitats.
Després d’haver exercitat la ment,
toca esmorzar i després, depenent
de la setmana, visites a diversos
establiments o oficis del poble:

• El Sr. Valentí Anguera va
ensenyar-los les particularitats de
l’antiga màquina de cinema que hi
ha al Centre Cultural i els va projectar
unes pel·lícules en anglès.
Amb els tres monitors del
Campus han treballat tant aspectes
emocionals, com valors tant
importants com el respecte, l’amistat,
la solidaritat,...Han construït diversos
instruments musicals amb les seves
mans, també es van atrevir amb la
fabricació d’un forn solar, una cabana
gegant i altres objectes com ara
pulseres,figures,...
Durant els dies de més calor, una
altra de les activitats ha estat la de
remullar-se a la piscina del pati de
l’escola, fer guerra d’aigua,

• A l’Hípica Escornalbou, per
veure els cavalls i estudiar el seu
comportament.
• A Càrniques Escoda, on van fer
canelons i llonganissa
• A ca l’Enric Sabaté van poder
iniciar-se a la professió de pagès,
plantar a l’hort,…

• Al taller del Sr. Xavi Escolà
s’iniciaren a la ceràmica
• Amb la Sra. Yolanda Gómez es
relaxaven els divendres fent classes
de ioga
• Els músics Ramon Humet i
Sílvia Vidal van impartir distretes i
particulars classes de música

L’Ajuntament va remetre un
informe a l’arquebisbat de Tarragona
informant de l’estat de conservació
de l’església en el que deia: “l’estat
estructural de l’església és bo,
si bé la teulada del campanar es
troba en mal estat, amb cabirons i
llates de fusta de Flandes podrits
i/o trencats, mancança de teules i
moltes de trencades que permeten
l’entrada d’aigua de pluja i amb perill
de caiguda a la via pública”.
En la Junta de Govern de data
22 de desembre de 2011, aquest
consistori va concedir a l’arquebisbat
de Tarragona, la llicència d’obres per
a la rehabilitació de la coberta del
campanar de l’església de Sant Joan
Baptista de l’Arbocet.

• També el Sr. Juan Justo els va
ensenyar a fer pa que van coure al
Forn de pa Porta
• Les granges M. del Carme
Aragonès i Teigell-Escoda van ferlos una visita guiada per les seves
intal·lacions de cria de porcs i conills
respectivament.

REHABILITACIÓ
DEL
CAMPANAR DE
L’ARBOCET

Un total de 25 nens i nenes han
gaudit del campus aquest durant els
mesos de juliol i agost i esperem que
l’any vinent tornin a gaudir-ne.
Agraïm la col.laboració de tots
els que, desinteressadament, han
participat en el campus i han ensenyat
als nens i nenes els seus oficis o les
seves aficions i, en definitiva, els han
ajudat a passar un estiu fantàstic.
Moltes gràcies a tothom.

Les obres de rehabilitació han
consistit en la substitució dels
cabirons i les llates de fusta de la
coberta del campanar per altres de
nous i la substitució de totes les
teules per altres de noves, col·locant
les velles recuperades a la teulada
de l’església per tal de reparar-la tot
mantenint l’estètica amb les teulades
de l’entorn.
El pressupost d’execució d’aquest
projecte és de 29.966,10 €.

Notícies ajuntament
XVII FESTA DE LA
GENT GRAN

Un any més, hem celebrat la festa
de la gent Gran, que celebrem cada
15 de maig, diada de Sant Isidre, i ja
en portem disset.
Com cada any, l’Associació de
jubilats i les regidories de Cultura i de
Festes, engalanen la sala del cinema
per a rebre tots els comensals. El
restaurant “El Álamo”, és l’encarregat
de col·locar tot el parament de
plats i coberts i de servir el dinar als
assistents, que aquest any van ser un
total de noranta-tres. Però abans de
dinar, s’assisteix a la solemne missa
que enguany ha estat celebrada per
Mossèn Isidre.
Desprès de l’ofici i feta la fotografia
de grup, l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Sergi
Ciurana, enceta els parlaments

anomenant fets importants de la
vida dels homenatjats: la Sra. Maria
Castells Margalef i el matrimoni
format per la Sra. Concepció Sarda i
el Sr. Jaume Porta i se’ls hi fa entrega
de les plaques commemoratives.
Segueixen els parlaments amb el
president de l’Associació de Jubilats
que va dirigir unes paraules a tots
els assistents i amb en Josep M.
Anguera, poeta del nostre poble,
que va dedicar un poema a tots els
jubilats.
El Grup Montsant va ser
l’encarregat de continuar amb la
festa un cop acabat el dinar, i de fer
ballar a tothom al ritme de la seva
música.
Felicitats a tots i fins l’any vinent!

DONACIONS DE SANG
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FESTA MAJOR DE
L’ARBOCET

Com cada any per Sant Joan,
l’Arbocet cel.lebra la seva Festa Major
i s’omple de visitants que, juntament
amb els vilatans de l’Arbocet,
gaudiran dels actes organitzats per
aquests dies.
El dia de la revetlla, les havaneres
són les protagonistes de la Festa
Major. Aquest any, el grup “Arrels de
Canya Dolça” ha estat l’encarregat

d’amenitzar la vetllada i, com ja
es tradició, a la mitja part, tots els
assistents van poder degustar la coca
i el rom cremat.
El diumenge, dia de Sant Joan,
després de missa, l’orquestra CARIBE
va oferir una sessió de concert amb
cançons del seu repertori i després,
cap al vespre, els assistents van poder
ballar al ritme de la seva música.

IV CAMINADA
NOCTURNA DE
LA BARONIA
D’ESCORNALBOU

El dissabte 7 de juliol a les 10 del
vespre, va tenir lloc la IV caminada
nocturna de la Baronia d’Escornalbou,
amb arribada i sortida a la Raval de la
Font de la nostra població.

Fotografies recollides durant de la jornada:

A finals del mes de Maig es va dur
a terme una nova jornada de donació
de Sang. Una unitat mòbil del Banc
de Sang es va desplaçar fins al nostre
municipi. Durant les tres hores que un
equip de quatre professionals varen
estar fent les extraccions, la afluència
va ser contínua i això demostra que
un any més , la gent de Vilanova

d’Escornalbou és molt solidària.
Però hem de recordar que amb
una vegada no n’hi ha prou, per tant
us esperem de nou en la pròxima
jornada.
Dolors Ollé Aragonès
Regidora de Salut

La ruta, d’una distancia de 9,5
quilòmetres, sortia de la Raval de la
Font, passant per diversos carrers
de la població, per agafar després
el camí de la Font de l’Arc, el camí
d’Escornalbou i el de la Mina de Sant
Pere, per anar cap als pins vents i
baixar cap a Vilanova pel camí del
Castell.
Moltes famílies van aprofitar
aquesta caminada nocturna per a
gaudir tots junts de la natura i poder
contemplar el Baix Camp i les seves
muntanyes en una nit d’estiu. Durant
el recorregut hi havia diversos punts

d’avituallament per a poder agafar
forces on s’oferia aigua, fruits secs i
vi ranci per poder així arribar un altre
cop a la Raval de la Font on l’Associació
de Dones de Vilanova havia preparat
xocolata desfeta amb coca per a tots
els participants
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Notícies / Entitats

MN. PASQUAL GASOL
NOMENAT RECTOR DE
LA PARRÒQUIA DE SANT
JOAN BAPTISTA

PRIMAVERA ACTIVA
Aquest any el programa de
la primavera activa ha englobat
diverses activitats, potser no tantes
com en edicions anteriors, però no
per això menys interessants:
• sesssions de cinema en
català
• la campanya de donació de
sang que, com a novetat, aquest
any oferia pa amb tomàquet i
pernil per a tots els donants.
• un esmorzar popular en
benefici de la parròquia per a
recaptar diners per a la megafonia
de l’església, amb sorteig d’un
tocinet. Aquest va ser un dels

• la conferència “ Acupuntura
aplicada a l’esport” que va
impartir el nostre conviletà i
quiromassatgista Miquel Pàmies
Mallafré.
• l’obra de teatre “El sopar
dels idiotes” de Francis Veber
representada per l’orfeó reusenc.
Una obra clàssica de l’humor
representada amb gran èxit arreu
del món.
Esperem retrobar-nos tots
l’any vinent amb una primavera
carregada d’actes!!!!!!

LA PISCINA
MUNICIPAL

Fotografies de l’acte de l’1 de juliol

El passat dia 5 de juny, i després d’uns
mesos d’incertesa des que Mn. Pere Lluís
Ramon Martori morí inesperadament el
mes de gener, Mn. Pasqual Gasol Simó
va ser nomenat rector de les parròquies
de Sant Llorenç de Botarell i Sant Joan
Baptista de Vilanova d’Escornalbou.

Com cada any, quan arriba
l’estiu, és hora de posar a punt
la piscina municipal. En els
darrers anys s’hi han fet diversos
arranjaments: s’ha replantat la
gespa, s’han canviat els plats de
dutxa de les dutxes exteriors, s’ha
col.locat reg autòmatic i cloració
automàtica, i també s’ha canviat
l’equip de filtració.

Mn. Pasqual Gasol va prendre possessió
de la nostra parròquia durant la missa de
diumenge 1 de juliol, acte que va ser
presidit per l’Arquebisbe de Tarragona
Mn. Jaume Pujol Balcells.
Va ser tota una sorpresa per la nostra
petita vila la presència del Sr. Arquebisbe,
qui durant la litúrgia va anunciar entre
d’altres que el mes de setembre
començaria una visita pastoral al Baix
Camp, durant la qual tornaria a Vilanova
per a confirmar tots aquells joves que ho
desitgin, així com per a realitzar altres de
les tasques pròpies del seu càrrec, com
ara visitar malalts,...

Piqué, el que fou el nostre rector després
de més de 40 anys i malalt des del mes de
setembre passat morí a començaments
d’aquest any igualment que ho feu el
seu substitut Mn. Pere Lluís Ramon, molt
estimat per tots els parroquians malgrat
el poc temps que va poder estar amb
nosaltres. Posteriorment i de manera
provisional, Mn. Amador Canaldas es va
encarregar de la parròquia fins ara.

Comença doncs una nova etapa per la
nostra parròquia, encara que recordem
amb tristesa els darrers mesos: Mn. Xavier

El nostre poble dóna la benvinguda
a Mn. Pasqual Gasol a qui acollim amb
molta il·lusió.

EL MEU POBLE, LA MEVA TERRA
Poble vell i és Vilanova, de cognom
Escornalbou. Petit poble de casc antic,
de carrers estrets, torts però bonics.
Poble vell i és Vilanova, de Castell no
en tenim pas, però dintre del nostre
casc hi ha l’anomenat “el Castellet”,
està al Carrer de la Canal, que dóna la
de l’Auvina, girant a mà dreta a mig
carrer hi ha la bassa de la Canal, per
molts desconeguda, al seu costat hi
ha el Pastisser. Tot seguit trobem el
Carrer del Sac, el més recte de tots,
en aquest hi ha casa nostra, es diu
del Carrer del Sac perquè no passa.
Continuem, la Plaça de les Garrofes,
Carrer de Cosme Toda i en aquest
el Cafè i el Cine del poble, Secció
Recreativa. Arribem a la Raval de la
Font, una bonica plaça a on es fan les
festes d’estiu si el temps ho permet.
Sota ella, enterrades les basses del

primers actes organitzats per la
nova Junta Parroquial.

rentador, amb la seva Font i la mina.
Seguim pel Carrer del mateix nom,
de la Font, que ens porta a la plaça
de l’Ajuntament, amb el seu porxo
modern i edifici bonic. Seguim
també a l’esquerra, Carrer Major que
fa baixada, a la meitat l’Església de
Sant Joan Baptista, a la placeta, la
Font de la Pitja, al final els corredors
a banda i banda. Sortim ja a la
bonica Avinguda de Reus, totalment
renovada, també hi ha les antigues
escoles, ara la guarderia infantil i
altres dependències. L’Avinguda
guarnida amb els seus xalets.
Vilanova poble del Baix Camp,
situat en un dels llocs més
privilegiats. Al sortir el sol s’hi veu
des de la punta de Salou fins Miami
Platja, part de la Costa Daurada. Les

Per aconseguir una millor
filtració i cloració de l’aigua,
també s’ha procedit a canviar
la bomba de recirculació de la
piscina ja que la que hi havia era
la mateixa des que es va inaugurar
i degut al desgast no funcionava
correctament.
Pel que fa als preus de les
entrades per a la piscina s’han
mantingut els mateixos que
l’any passat però, com a novetat,

muntanyes que ens envolten són més
antigues, els seus noms són molt bonics i
no caben entre els dits de les mans. Mare
de Déu de la Roca, orgull dels de Montroig, muntanya dels Arenys, Muntanya
Blanca, Collet del Guix, Pic de la Gallina
Cega, la Mola de Llaberia, Collet Rodó, la
immensa Mola de Colldejou, la Serra de
l’Argentera, l’Altiva, per mi la més maca,
Santa Bàrbara, amb el seu Castell de Sant
Miquel als peus, Puigpedregós, Collet de
les Forques, les Costes i les Escometes.
Aquestes muntanyes han estat conreades i
plantades d’avellaners i ceps. Les avellanes
s’han plegat totes a dit, sacs i sacs plens
han sortit d’elles, i també portadores amb
raïms que feien bon vi. I els seus pagesos
han tingut que lluitar amb moltes herbes:
la panisola, gran, la canyota, herbafam,
camabruna, les malves, ortigues i moltes
més. Poc a poc s’han abandonat i amb elles
han sortit altres herbes més fortes, com el
fanàs, berdessos, escarcedelles, estepes,
botjablanca, coscolls, alzines i pins, d’aquí
han sortit cistells de rovellons, pebrassos

s’han fet tres tipus diferents
d’abonament amb descomptes
adaptats a cada tipus de família:
• Abonament individual adult:
41 € / Abonament individual
infantil: 36 €
• Abonament familiar: 70 € dos
adults més 20 € altres membres
de la mateixa familia
• Abonament familia nombrosa:
120 € dos adults més 3 o més nens
de la mateixa familia
També continua havent-hi
servei de bar durant els horaris
d’obertura de la piscina, és a dir,
de dilluns a diumenge d’onze
del matí a set de la tarda i taules
a disposició dels banyistes per a
poder gaudir d’un bon àpat aquest
estiu.

i moltes altres classes de bolets,
però també son “hobby” per molts
caçadors, que hi troben merles, tords,
todons, conills, alguna llebre, guineus,
toixons, esquirols i últimament els
jabalins, però malauradament també
han estat cremades i mascarades,
elles han vist llampegar, i han sentit
tronar, plugims i forts aiguats han
caigut damunt elles, deixant escòrrecs
fondos. Però elles continuen com si
res hagués passat. Quan arriba la
primavera torna a sortir el verd fenàs,
la grogor de les escarsedelles i un
manto verd-groc les torna a vestir.
Però el vent fort de serè del Juliol i
Agost les torna mustigues i penses:
“Un altre cicle torna a començar”.
I el nostre poble està al mig mirants’ho, fent-se vell, però segueix sent
una Vila Nova, que cada dia tots volem
que sigui millor.
FRANCISCO ESCODA
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l’entrevista:
La Maria del “Ribas”
i els seus records

L

a Maria del “Ribas” i els
seus records

Quan li vaig dir a la Maria
si acceptava que li fes l’entrevista
per al Tot Vilanova, no em pensava
pas que em digués que sí. Creia que
em diria que “ja m’ho pensaré”, o
potser, “d’aquí un temps…” I en
canvi, em va sorprendre dient-me:
“ ¿Cuando quieres quedar?. Menos
los sábados que tengo follón con
los nietos, cuando quieras”.
Vam quedar un dilluns. La Maria
m’esperava disposada a explicarme moltes coses. Algunes jo ja
les sabia per què les he viscut
junt amb els seus fills, amb uns
més que amb els altres.. per què
malauradament, la Maria a més
del seu home, també ha perdut a
dos dels seus fills.
La Maria va arribar a Vilanova
amb quinze anys. ho va fer amb
la “rubia” de Mont-roig, que era
un taxi amb el xassís de fusta. Les
primeres persones que va conèixer
de Vilanova van ser el Faustino i la
Maria que carregaven l’animal amb
les portadores.

La Maria als dos mesos d’arribar a Vilanova

Va venir per cuidar a una tia seva, que
era germana de la mare del que després
va ser el seu home: el José Ribas. Aquesta
tieta es va morir al cap de sis mesos.
M’explica que l’arribada no va ser
gens fàcil. Sortia d’un poblet d’Andalusia
per venir cap a Tarragona, i segons li
deien a casa seva ho havia d’aprofitar.
La realitat era que no deixava de venir a
un altre poblet, i que per qualsevol cosa
que volia fer, depenia dels altres.
L’altre entrebanc del començament
va ser l’ idioma. M’explica que quan feia
poc que havia arribat, la seva tia la va
fer anar a comprar ous, que llavors se’n
venien per les cases, i després de molt
parlar, no es van entendre, o sigui que
va marxar sense comprar-ne.
El José i la Maria es van casar en terres
andaluses, doncs el seu pare volia saber
per què la gent del seu poble “daban que
hablar” , per què es clar, ella vivia aquí
sola amb dos homes. Total que els volia
veure. Va estar tres mesos al seu poble
i després el José hi va anar per casar-se.
Van viure onze anys al carrer de
l’Auvina a cal Joan Anguera. Després set
a cal Quimet. Després set més al pis del

damunt de les escoles on van tenir el
telèfon públic.
“Esto si sería una historia larga de
explicar”.
Em diu que havien de cobrar el
temps que el marcapassos senyalava
per les trucades, havien d’anar a avisar
a la gent quan tenien trucades de fora..
A més també s’ ocupàvem de que al
metge –que visitava a la gent al pis del
costat seu -, no li faltés res: obrir, netejar,
agafar torns..
“Más tarde nos fuimos haciendo
esta casa de la carretera donde ya hace
treinta años que estamos. José murió sin
ver la casa acabada.”
El José, el seu home, feia d’agutzil.
Ho va ser tretze anys, del 1970 al 1982.
La feina era segurament molt més
pesada que ara. Es feia un tip d’arreglar
canonades d’aigua, que sempre es
rebentaven. S’havia d’obrir el terra a pic
i pala i si es trobava l’averia rai. L’altra
feina que també portava molt temps era
desembossar les cloaques, de la manera
que es podia clar!. Hi va haver un temps
que amb el “Josep Rafel”, que llavors
tenia una “cuba”, repassaven totes les
clavegueres del poble. Però la veritat em,
diu, és que “yo hacía más de agutzil que
él.”
M’explica que hi havia moltes feinetes
que s’havien de fer, i que ara es farien

estranyes. El que més greu li sabia era
anar a cobrar els rebuts de circulació
dels carros, per què no a tothom li
venia bé de pagar-ho quan hi anava, i
s’hi havia de tornar vàries vegades, i tot
eren males cares. Hi havia situacions
dures. Cada dia anava a l’ajuntament
a buscar els papers que hi hagués
per passar-los per les cases, feia els
pregons (normalment per anunciar
als venedors: el “pela”, el peixater..),
tocava les campanes. “Recuerdo muy
bien que el día que nació la Mariola,
por muy poco no nace arriba en el
campanario. Faltó muy poquito.”
“En fin ya ves que he tenido una
vida bien llena. Hemos pasado de todo,
supongo que como todo el mundo,
pero claro cada uno se queja por lo
suyo. Ahora se habla mucho de crisis.
dios mío, antes si que había crisis.”
La Maria comenta que pujar sis
criatures en aquells temps es feia molt
feixuc, et feia falta de tot, i en canvi
ara tenim de tot i encara ens queixem.
La Maria treu una foto. És de quan,
amb quinze anys, va arribar a Vilanova.
Me l’ensenya amb ulls d’enyorança,
però em permeto creure que també de
satisfacció, tot i les pèrdues sobtades
de familiars estimats. Si una cosa et
transmet la Maria és molta fortalesa.
Joan Escoda Teigell
Regidoria de Cultura
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ASSOCIACIÓ DE DONES de vilanova
d’escornalbou i l’arbocet
L’Associació de Dones de Vilanova
d’Escornalbou, organitza durant
l’any diferents activitats, enguany
s’ha col·laborat, juntament amb
l’Ajuntament, en l’edició del llibre
“Cuineres de Solc . Sensacions del
paisatge a la boca”, amb dues receptes
de cuina facilitades per dues de les
nostres associades: la Sra. Josepa
Conte i la Sra. Roser Mañé, també
presidenta de la nostra associació.
També es va assistir a la presentació
del llibre, un acte en el que es van
degustar truites amb suc, que
van aportar les 12 associacions
participants, i per cert, la nostra truita
que va ser elaborada per la Sra. Mª
Isabel Sabaté, va resultar boníssima
i molt aplaudida.
En el llibre el podeu comprar a
l’Associació, i és força interessant.
També com cada any s’ha assistit
a la trobada Comarcal de dones del
Baix Camp que aquest any es fa fer a
Prades, a la que pertany la fotografia
de sota.

Com a novetat, durant els mesos
de juny i juliol hem organitzat una
classe de Gimnàstica anomenada
integral, (gimnàstica emocional i
Taichi), que es fa tots els dilluns de
7:15 a 8:15 a la sala del cinema.
Ha estat un èxit de participació,
el grup consta tant de dones com
d’homes i fins i tot hi assisteixen nens.
El proper mes de setembre tenim
intenció de tornar-lo a reprendre,
esperem doncs que el grup sigui
encara mes nombrós, per tant us
animen a assistir-hi.

Entitats
La Junta de
l’Església
Parroquial
de Sant Joan
Baptista de
Vilanova
d’Escornalbou
Com tots sabeu, des del
passat mes de març, l’Església
Parroquial de Sant Joan Baptista
de Vilanova d’Escornalbou ha
fet una nova Junta Pastoral
per ajudar amb les tasques
i manques de l’església. Pel
bon funcionament d’aquesta
entitat, per qualsevol dubte o
per si podeu aportar cap idea,
estem a la vostra disposició.
No dubteu en fer-nos-ho
saber. Ens agradaria saber
l’opinió de tothom.

La Coral de
la Parròquia
de Vilanova
d’Escornalbou
Per altra banda, volem recordar
al nostre estimat Mossèn Xavier,
sacerdot i director de la Coral
de la Parròquia de Vilanova
d’Escornalbou, el qual trobem a
faltar moltíssim. Els seus consells
els tenim presents.
Sabeu que la Coral continua
amb més força que mai, inclús
a augmentat el grup. Però tenim
la manca d’un director. Si algú es
vol presentar, per exercir aquesta
funció, serà benvingut.
Moltes
gràcies!

Moltes gràcies!

Desitgem a tothom un bon estiu!

Lliga contra el càncer de les
comarques de Tarragona.

Passa el temps molt ràpid, ja
tornem a ser a l’estiu. Una vegada
més prepararem el festival amb
molta il·lusió, doncs enguany
celebrem el nostre 10è. aniversari.
Intentarem que sigui ben lluït.
Un altre cop aquesta plaça és
testimoni de lo bé que ens ho
passem tots plegats.

COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
El tret de sortida de l’estiu, sens
dubte, el marca la revetlla de Sant
Joan, és la celebració que dóna
entrada a l’estiu i aquest any ,el nostre
gegant Agustí, ha volgut anar a rebre
la flama que baixa des del cim del
Canigó per encendre fogueres arreu
de Catalunya i enguany també a la
nostra “Gala”.
D’aquesta manera ja comencen
l’Agustí, la Sebastiana, la Caterina i
en Peret i la Mandinga a desvetllarse i preparar-se per ballar, i aquest any
molt contents perquè aquest estiu
hi ha trobada Gegantera al nostre
poble. El dia 18 d’Agost a la tarda,
ens visitaran unes quantes Colles
Geganteres que ens acompanyaran
a fer la cercavila pels carrers de
Vilanova d’Escornalbou, juntament
amb tots vosaltres.

També tenim programades sortides a:
Colldejou

4 d’Agost
(tarda)

Mont-Roig del
Camp

5 d’Agost
(tarda)

Cambrils

9 de Setembre
(tarda)

Institut Pere Mata
( Reus)

29 de Setembre
(tarda)

Com sempre, si ho desitgeu, serà
molt ben rebuda la vostra companyia,
així que aprofitem per donar-vos
les gràcies anticipades per la vostra
companyia i suport.
Salut
http://gegantsvilanovaescornalbou.blogspot.com.es/

I com cada any, demanem la
vostra col·laboració i poder recaptar
una xifra superior als 2.900 euros
que amb el vostre granet de sorra
vau contribuir l’any passat.
Moltes gràcies i fins el dia 15
d’agost.
US HI ESPEREM!!!
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l’Associació de Jubilats
de Vilanova.
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ASSOCIACIÓ DE JOVES ELS DOS TOMBS

EXCURSIÓ A LES FONTS DEL RIU LLOBREGAT
El passat dia 5 de juliol, l’associació
de jubilats del Consell Comarcal del
Baix Camp organitzaren una sortida
a Castellar de N’hug i les fonts del
riu Llobregat. Érem en total 13
persones de Vilanova, les altres fins
a completar l’autocar provenien dels
veïns pobles de Pratdip i Mont-roig
del Camp. Sortirem a l’hora prevista,
fent un breu descans a l’àrea del
Penedès, a on esmorzarem i tot
seguit emprenerem el viatge fins
a les mateixes Fonts del Llobregat.
Màgic lloc, enmig d’una exuberant
naturalesa d’un color verd brillant
ple de diversos matisos, un paratge
idíl.lic a on el soroll de l’aigua amb
els seus salts ens omple de pau i
de calma oferint-nos una placidesa
absoluta. El caminet fins arribar-hi és
un senderó preciós, és com si ens
trobéssim enmig d’un pessebre, tot
un encant. Després de gaudir de
tan bonic paisatge, ens dirigirem
al pintoresc poble de Castellar de
N’hug, lloc amb una rica arquitectura
rural pirenaica, amb carrerons plens
d’encant, engalanat de magnífiques
cases amb finestrals i portalades
de fusta massissa i ple de bells
miradors des d’on es divisen unes
panoràmiques dels extensos
i sorprenents muntanyes que
l’envolten ornats d’una rica i extensa
fauna i flora que donen a l’ambient
un aire captivador i sorprenent com
és el Parc del Cadí Moixeró.

Acte seguit ens dirigirem al petit
poble de Sant Corneli que es troba
allà dalt de tot al final d’una empinada
carretera a on es poden divisar unes
vistes precioses de l’entorn pirenaic,
i ja allí, ens guiaren al restaurant
anomenat “Santa Bàrbara”, molt
acollidor a on degustarem un àpat
realment suculent amb un entrant
de quantitat d’embotits autòctons
de la comarca, tots exquisits, després
es podia optar entre paella d’arròs,
deliciosa, o escudella i carn d’olla
copiosa amb quantitat d’ingredients,
excel.lent, i per a postre ens oferiren
unes safates de bunyols que n’hi
havia per xupar-se els dits, al
finalitzar el dinar per digerir millor
el copiós àpat ens muntaren una
petita, però animada sessió de
ballarusca fins l’hora de retornada
a casa, després de passar un dia
esplèndid, fantàstics paisatges,
apetitós menjar, bona companyia
amb els amics dels nostres pobles
veïns, o sia, tot un autèntic plaer.
Almenys per un dia ens oblidarem
d’aquesta crisis que ens envolta i
preocupa, va ésser com un bàlsam, una
finestra oberta per on entrar aire pur,
per sadollar i omplir l’esperit de fruïció
i serenitat ¡¡ Prou ens ho mereixem !!
Josep Mª Anguera.
Membre de l’Associació de
Jubilats de Vilanova.

El darrer trimestre l’Associació
de Joves els Dos Tombs ha tingut
un gran protagonisme en el nostre
poble. Alguns dels membres vam
col·laborar a la Fira de l’Esport, i
a més el dial 5 de Maig, vam fer
La Primera Trobada de Joves de
Vilanova d’ Escornalbou. Entre ells
hi van assistir joves de les entitats
de Vinyols, de Montbrió i de
Riudecanyes. Durant la tarda ens
vam conèixer, vam intercanviar
experiències i maneres de fer, i tot
amenitzat per uns dinamitzadors
que ens van ajudar. Vam acabar
la trobada amb un sopar de
germanó. Va ser tot un èxit i
vam acordar amb la resta de
participants que aquesta iniciativa
la repetiríem.
El 23 de juny com és tradició
al nostre País, vam anar a buscar
la flama el Canigó per encendre
la gala i perquè tots els habitants
de Vilanova poguéssiu gaudirne, amb això l’ Associació només
espera que l’ any vinent siguem
més els que l’anem a buscar i més
els que esperin rebre-la ja que així
aquesta festa es converteixi en

una tradició arrelada i estimada
per tots...
En aquests moments ja estem
preparant la Festa jove del 24
d’agost. Segur que será tot un
èxit!
A continuació us passem
algunes de les fotografies de la
trobada i de la gala.

GRUP DE TEATRE RIALLES
Fa molt de temps que no
interpretem cap obra i no per falta de
ganes, si no per que no en trobàvem
cap d’adient a les nostres necessitats.
Ens hem trobat sense homes que
volguessin actuar i les obres que
trobàvem, la majoria eren mixtes i el
que no ens venia gens de gust era fer
papers d’homes.
Ens reuníem cada setmana sense
trobar solucions, fins que un dia
parlant, parlant, una de nosaltres va
proposar: i si ens l’escrivim nosaltres
mateixes!
- Au, va! Que dius ara!...Potser si...!
No estaria mal...!,

I al final va prendre peu i ens vam
animar a fer-ho. Vam anar escrivint,
ajuntant els diàlegs de l’una i l’altra
i perfilant les idees que sorgien, fins
aconseguir aquesta obra que porta
per títol: “ VERT, OIRT I CALLART ”
Hem passat moltes hores
escrivint-la, però per nosaltres ha
estat un plaer, hem rigut molt i ens
ho hem passat encara millor.
Per això us volem convidar el
proper dia 26 d’agost a venir-nos a
veure i el nostre desig es que s’ho
passeu tant bé com nosaltres.
Gloria Anguera

ADF
En el darrer número de la nostra
revista “Tot Vilanova”, des de l’ADF
us dèiem que s’havia aconseguit
una subvenció per construir una
bassa a la zona de Rifà, aquesta
bassa o “punt d’aigua”, com
l’anomenen els agents rurals i
bombers,ja és instal.lada i plena
d’aigua. Fa pocs dies va fer el
seu servei ja que hi van carregar
helicòpters per apagar un petit
foc que s’havia originat al terme
de Colldejou, En aquest punt els
helicòpters hi poden carregar
amb certa facilitat dins la dificultat
que comporta aquesta maniobra,
esperem que pugui estar força
temps sense haver de fer servei.
Des d’aquí volem mostrar el
nostre agraïment i donar les gràcies
a l’empresa CRR, que ens ha permès
disposar de l’aigua d’una mina que
hi ha dins dels seus terrenys i als

propietaris que ens van donar pas
també pels seus terrenys. Des d’allí,
mitjançant uns mil metres de goma
i aprofitant el pendent del terreny
l’aigua arriba de forma natural a la
bassa.Una boia permet que la bassa
sempre estigui plena.
Per acabar recordar que ens
trobem a l’estiu, l’època de màxim
risc d’incendis, fa pocs dies va
haver-hi els de València, avui quan
es redacta aquest petit escrit
cremen els boscos de l’Empordà.
No cal dir que sempre s’ha d’anar
amb gran precaució, però ara, en
ple estiu, totes les precaucions són
poques.

pàgina

10

Tot Vilanova

AGOST DE 2012

Notícies

La ZER Baix Camp Sud
El proper curs a la ZER serem només
dues escoles: l’escola Puigmarí de
Duesaigües i l’escola Font de l’Arc de
Vilanova d’Escornalbou.
La ZER Baix Camp Sud es fa formar
l’any 1992 en un principi eren sis els
pobles i les escoles que la formaven:
Botarell, Duesaigües, Pratdip,
Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou
i Vinyols i els Arcs. L’any 1998 va ser
Pratdip que per qüestió de distància
es va separar de la Zona i es va
ajuntar a Vandellòs per formar la ZER
Vandellós-Pratdip. Anys més tard, el fort
creixement de la població dels pobles
del voltant de la capital del Baix Camp
va fer que les escoles Santa Caterina de
Vinyols i els Arcs, primer (2008); l’escola
Sant Mateu de Riudecanyes, en segon
lloc (2009); i enguany (2012) l’escola
Mare de Déu de la Candela de Botarell
deixessin de formar part de la nostra
zona escolar.
L’objectiu de les ZER (Zona Escolar
Rural) era i és compartir recursos i
afavorir possibilitats.
Compartir especialistes permet

que escoles unitàries o graduades
puguem tenir tots els especialistes.
Un mateix mestre o mestra exerceix
la seva especialitat –música, anglès,
educació física o educació especial–
en els diferents pobles de la ZER, així
l’administració rendibilitza el seu treball
i tot l’alumnat pot tenir un professional
especialitzat per impartir la matèria.
Treballar diverses escoles que tenen
pocs mestres permet compartir idees,
recursos, preocupacions,... entre els
mestres. D’altra banda quedaríem més
aïllats a les nostres escoles. Tots sabem
que el treball en equip permet avançar
molt més a tothom.
Per altra banda, sortides i excursions
que, pel poc alumnat que a vegades
hi ha en una escola, serien poc
adequades a les diferents edats, molt
cares o impossibles de fer, ajuntant
tot l’alumnat de les ZER són possibles,
adequades a les edats dels nenes
i nenes dels diferents cicles i més
econòmiques.
Treballem les relacions entre el
nostre alumnat i d’aquesta manera

Escola Font de l’Arc Vilanova d’Escornalbou

Escola Puigmarí Duesaigües

també entre el diferents pobles propers
que formen la ZER. En les trobades es
coneixen i coneixen els diferents pobles.
Un altre recurs que també es
comparteix és l’administratiu/va. Tot i
que som escoles petites i és veritat que
tenim un volum reduït d’alumnat, el que
comporta un volum menor de feina
quan s’han d’entrar dades d’alumnes; els
papers que l’administració ens demana
són els mateixos que les escoles grans
i molts d’ells és el mateix fer-los per 20
alumnes que per 200.

Tots aquests recursos que quan
les escoles són petites van molt bé
de compartir perden la seva funció
quan les escoles es van fent grans i
les necessitats no són les mateixes
de les diferents escoles de la ZER. Les
escoles amb més alumnat tenen altres
problemàtiques, tenen més mestres
i la possibilitat de tenir especialistes
propis, consumeixen molts dels
recursos de la ZER i la possibilitat de
compartir problemes i solucions va
disminuint. És per aquest motiu que
l’administració quan s’arriba a un cert
volum d’alumnat fa que les escoles
grans se separin de la Zona. És com
l’emancipació dels germans quan es
fan grans, necessiten viure la seva
pròpia vida, les seves experiències
particulars, fer el seu camí.
En el que no hi ha dubte és que
totes les mestres i els mestres, tots
els nens i nenes, totes les escoles que
al llarg de tots aquests anys han format
part de la ZER li han anat donant el
caràcter i queden en la memòria de
tots i totes els que encara hi restem. I
ens truquem i recorrem a les nostres
escoles més grans quan tenim dubtes
o problemes, perquè en el fons totes
som encara la ZER.
Claustre Escola Font de l’Arc

LLAR D’INFANTS ELS MARRAMIAUS
Juliol del 2012, una data que marca
el final d’un altre curs a la Llar d’infant,
i amb aquest ja podem comptar tres.
Sembla mentida com passa el temps, fa
uns dies que preparàvem la decoració
de Nadal i en pocs dies tornem a tancar
les portes per poder gaudir d’uns dies
d’estiu.
Ha estat un curs ple d’activitats,
jocs, aprenentatges, sensacions,
sentiments,... on el dia a dia a fet als
infants més madurs: els hem vist passar
de gatejar a córrer per la classe, de
menjar triturat a menjar un plat ple de
macarrons i fer-ho tot sol!, d’escoltar les
seves primeres paraules a sentir cantar
el Sol Solet,... Petits aprenentatges
que fan al nen o nena més gran. I
considerant tot això i fent balanç de tot
el que hem fet, podem dir que ha estat
un curs enriquidor; les característiques
de la Llar fan que les activitats siguin
més significatives, ens permet tenir una
bona relació amb l’entorn més proper,
en aquest cas el poble, cosa que ens ha
deixat realitzar activitats com ara anar
a visitar els porquets de la Granja de la
Sra. Carme, anar a buscar el pa de pessic
per fer la mona al forn de pa, passar un
dia acompanyats amb els més grans del
poble al casal dels jubilats, organitzar un
concurs de figures fetes amb castanyes
i exposar-ho al Café... però no només
l’entorn és un factor a tenir en compte
sinó també el nombre d’Infants que hi
hagut al centre, 18 aquest curs!! I pel
curs vinent esperem 15! Són nombres
de nens/es que ens deix treballar
d’una manera més personal i humana,
és a dir, ens permet conèixer a l’infant
d’una manera més proper i directe
i això ens deix adaptar les activitats i
aprenentatges al seu ritme e interessos.

També remarcarem l’adaptació
de la Llar a les noves tecnologies, on
aquest curs, hem creat el nostre propi
Blog, un espai virtual on s’ha intentat
informar de tot allò que succeïa a
la llar: lo bé que ens ho hem passat
amb la Rachel fent anglès, penjant
fotografies de les meravelles que
feien els vostres fills i filles, penjant
tota la informació i notícies que hem
cregut oportunes en transmetre a les
famílies, ja fossin circulars, articles,
xerrades... què? No coneixeu el nostre
blog? Apunteu, apunteu... http://
llardinfantselsmarramiaus.bolgspot.
com

Bé aquest curs ja ha acabat i amb
ell per a molts el final d’una etapa.
A moltes de les famílies, sabem que
us fa vertigen aquest salt que fan els
vostres menuts anant a “l’escola dels
grans”però que sapigueu que no sou els
únic als quals se us fa un nus a la gola.
Creiem que hem fet una bona feina, que
hem omplert les motxilles dels vostres
fills i filles amb les eines suficients per
desenvolupar-se, se’n duen una bona
base per assolir una personalitat estable,
una bona autoestima i sobretot per ser
ells mateixos, per fer allò que senten,
per ser persones lliures amb criteri propi
i sobretot, per ser feliços!

Volem donar les gràcies al Kenan
per l’homenent que ets, a tu Roger per
l’energia que desprens, a l’Aina per les
ganes de ballar que sempre tens, a tu
Steffi pels petons que ens regalaves de
bon mati, a tu Isaí per ser sempre tan
ordenat, a l’Emma per ser tan coqueta,
al Jon per regalar-nos aquesta mirada
tan encisadora i a tu, Jordi, per fer-te
entendre tant.
Bon estiu a tothom.
Clara Porras
Directora de la Llar d’Infants
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Passatemps

preguntes

lligades

preguntes lligades

preguntes lligades

preguntes lligades

Com en números anteriors a l’hora de començar aquest apartat, les
preguntes lligades, busco alguna cosa que es trobi en el nostre entorn, ja
hem començat amb el nom d’algun vegetal o d’un mineral, avui iniciarem el
passatemps buscant informació de la paraula “conill”.
Conill és el nom d’un petit mamífer que pertany a la família dels lepòrids, és
un dels animals que més abundava als camps i boscos de les nostres contrades,
fa uns cinquanta anys, per diverses causes el seu nombre va començar a reduirse, avui ja no és tant abundant, tot i que aquestos animals són molt prolífics,
en estat silvestre poden parir de 4 a 8 cops l’any i aconseguir una mitjana de
6 llorigons, el nombre de parts i de cries en cada un d’ells depèn molt de les
condicions meteorològiques.
La paraula “conill” també pot ser un nom propi, és el nom de diversos
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indrets o llogarets. La primera pregunta d’avui serà que busquis el nom de
tres comarques catalanes que tinguin una població amb el nom de “Conill”.
Hi ha diversos personatges que tenen de cognom “Conill”. Ara, caldrà que
busquis el nom d’un metge, d’un arquitecte i d’un abat (un dels abats ho fou
de poblet), amb aquest cognom.
Per anar acabant, busquem Poblet, trobem informació del monestir de Poblet
i dels seus boscos. La pregunta següent és:
➟ en quin terme municipal es troba el monestir de Poblet?
Els seus boscos molt extensos ocupen 4 termes municipals.
➟ Quins?

qui són?

qui són?

Del Sr. Espinós, recordo una
poesia que ens recitava exagerant
la veu i els gestos:
Pobre flor que mal naciste,
que fatal fue tu suerte,
al encontrarte tú con vida,
te encontraste con la muerte
Arrancarte, es cosa triste,
el dejarte, es cosa fuerte,
y al dejarte aquí con la vida,
es dejarte con la muerte.
La foto que tinc dels meus anys
d’escolar, la vull compartir amb els
habitants de Vilanova, i aprofito
per desitjar bona Festa Major 2012
a tothom, especialment als meus
familiars i amics.
Ramón Nolla

A veure si entre tots podem
esbrinar qui es cada noi que hi ha la
fotografia.
En els records de la meva
infantessa, sempre estan molt
presents tots aquells moments

viscuts a l’escola del meu poble, Vilanova
d’Escornalbou. Vaig conèixer diferents
mestres: Sr. Ginovart , Sr. Marcoval,
Sr Josep Boronat, de Mont-roig; Sr
Francesc Bea, valencià; Sr Espinós,
de Tivissa i el Sr Jaume Aragonès, de
Mont-roig. Jo no vaig ser alumne del

dos primers, però sí dels altres.
El Sr Bea era una persona
molt intel·ligent, amb unes idees
avançadíssimes per aquella època
i ens ensenyava de tot. Era un gran
mestre.
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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

Vilanova d’Escornalbou
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
➟JUNTA PARROQUIAL.

