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FIRAESPORT

CONSELL
D’ALCALDES

“Els dies 20 i 21
d’abril es celebrarà a
Vilanova la II edició
de FIRAESPORT,
on podreu trobar
una gran varietat
d’activitats per
gaudir en família.”

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

ESTRATÈGIA PEL
DESENVOLUPAMENT
DEL TURISME
“la URV ha elaborat un estudi
per adequar i motivar el
desenvolupament de l’activitat
turística del municipi”

Vilanova
Tot
Vilanova d’Escornalbou
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Núm.

INICI DE LES OBRES A L’ARBOCET

7

pàg. 2
PLENS I
JUNTES DE
GOVERN
Horaris

pàgs. 3, 4,

5i6

notícies

pàgs. 7
ENTREVISTA

Totes les actuacions previstes
al Pla de dinamització turística i
socioeconòmica dels nuclis de Vilanova
d’Escornalbou i l’Arbocet tenen com
a objectiu potenciar el patrimoni ja
existent al poble, creant un entorn
que convidi al passeig pel poble i
al recorregut per les rutes culturals
proposades.
En aquesta primera fase, la de
l’Arbocet, es preten millorar i embellir
els carrers i espais públics de l’entorn
turístic. Cal recordar que l’església i el
campanar estan catalogats com a Bé

Cultural d’Interés Local i les dues torres de
guaita, la de Cal Torratxar i la del Gravat,
com a Bé Cultural d’Interés Nacional i
l’objectiu és presentar-les al visitant en un
entorn adeqüat als criteris de museïtzació
i senyalització que es mereixen.
La remodelació de l’Arbocet consistirà
en la demolició total del paviment existent
per poder col.locar en el seu lloc un
paviment de llambordi envellit. També
es procedirà a renovar la xarxa d’aigües
pluvials, la de sanejament, la d’aigua
potable i es modificarà la xarxa elèctrica
de Baixa Tensió.

pàgs. 8 i 9
entitats

pàgs. 10
ESCOLA

pàgs. 11
passatemps

Us recomanem

El passat dilluns dia 28 de gener
es van iniciar les obres “Valorització
del patrimoni arquitectònic d’interès
cultural nacional de l’Arbocet. Fase 1”,
obra finançada pel FEDER Catalunya
2007-2013, eix 4, mitjançant el
programa Viure al Poble Més.
A la licitació de les obres s’hi van
presentar 4 empreses, resultant com
adjudicatària l’empresa CONSTRUCCIONS
VINAIXA, S.A. per un import de 108.039,60
€ més 22.688,32 d’IVA. El termini
d’execució de l’obra és de 3 mesos i mig
i el de garantia serà de 102 mesos.

FIRAESPORT:

dies 20 i 21
d’abril

ACTES
DE LA
PRIMAVERA
ACTIVA

Tot Vilanova
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Ajuntament

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

SESSIONS DEL
PLE

21/08/2012

21/08/2012

➟ Renovació del conveni de recollida,
alberg i manutenció d’animals domèstics
amb el Consell Comarcal.

➟ Aprovació del compte general 2011.
➟ Aprovació inicial del pressupost per
l’exercici 2012.

➟ Acceptació de la subvenció de
Promoció de la Salut Pública i d’adquisició
i instal·lació de la il·luminació de la sala
del cinema, concedides per la Diputació
de Tarragona.

18/09/2012
➟ Aprovació de la modificació en la
“Taxa per prestació del servei municipal
de llar d’infants”.

27/09/2012

➟ Cessió a favor del servei català de
salut, de la finca inscrita en l’inventari de
béns del municipi com a bé patrimonial,
i que es descriu com:“solar 776,06 m2”
situat a l’avinguda de les escoles, s/n.

➟ Aportació econòmica per a la lliga
contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona i Terres de l’Ebre.
➟ Restabliment del servei de menjador
escolar i monitoratge.

➟ Modificació del projecte “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”, per a la seva
adequació a la nova taxa impositiva
(IVA).

30/10/2012
➟ Sol·licitut de la subvenció provinent
de la Diputació de Tarragona per
a l’arranjament del camí de Rifà
corresponent a l’anualitat 2012.
➟ Sol·licitut del servei internet de banda
ampla ALTAnet-BA a la Diputació de
Tarragona.

➟ Aprovació de les contribucions
especials a aplicar en l’obra “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”.

29/11/2012
➟ Concessió d’ajut econòmic de 15 €
per alumne a l’escola Font de l’Arc per
a la realització de les sortides previstes
durant el curs 2012/13.

30/10/2012

➟ Adjudicació provisional del contracte
per a l’obra “Valorització del patrimoni
arquitectònic d’interès cultural
nacional de l’Arbocet” a l’empresa
CONSTRUCCIONS VINAIXA, S.A.

➟ Aprovació definitiva de les
contribucions especials a aplicar en
l’obra “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”.

21/12/2012
➟ Adjudicació definitiva de l’obra
“Valorització del patrimoni arquitectònic
d’interès cultural nacional de l’Arbocetfase I” a l’empresa CONSTRUCCIONS
VINAIXA, S.A.

➟ Aprovació inicial del plec de clàusules
i inici de l’expedient de contractació i
obertura de la licitació per a l’obra
“Valorització del patrimoni arquitectònic
d’interès cultural nacional de l’Arbocet
- fase 1”.

➟ Aprovació inicial del Pla Municipal
d’Adequació de la Il·luminació Exterior
redactat pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de Baix Camp, amb un
pressupost d’execució per import de
23.696,81 €.

➟ Sorteig dels membres de la mesa
electoral per a les eleccions al parlament
de Catalunya del 25 de novembre de
2012.

➟ Aprovació de la modificació dels
projectes: “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic
de Vilanova d’Escornalbou –zona sud
– fase 3 i “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic
de Vilanova d’Escornalbou – zona nord
– fase 4 per a la seva adequació a la
nova taxa impositiva (IVA).

SI

➟ Aprovació inicial de les
contribucions especials a aplicar en
l’obra “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli
antic de Vilanova d’Escornalbou –zona
sud – fase 3 i zona nord- fase 4.

✓ Capses i bosses de cartró.

04/12/2012
➟ Aprovació inicial de l’expedient de
modificació de crèdit del pressupost
de l’any 2012 CMPT 02/12.
➟ Aprovació inicial del pressupost per
l’exercici 2013.

24/12/2012
➟ Aprovació definitiva de l’expedient
de contribucions especials de
l’obra “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli
antic de Vilanova d’Escornalbou –
zona sud – fase 3 (carrers: Major, de
la Canal i primer tram de l’Auvina)” i
zona nord- fase 4 (carrers: de la Font,
raval de la Font, Cosme Toda i segon
tram de l’Auvina)”.
➟ Aprovació inicial del plec de
clàusules i inici de l’expedient de
contractació i obertura de la licitació
única de les obres “Valorització del
patrimoni arquitectònic BCIL i BCIN del
nucli antic de Vilanova d’Escornalbou
–zona sud – fase 3” i “Valorització del
patrimoni arquitectònic BCIL i BCIN del
nucli antic de Vilanova d’Escornalbou
– zona nord – fase 4”.
➟ Aprovació provisional de l’expedient
de modificació puntual de les normes
subsidiàries de planejament de
Vilanova d’Escornalbou i regulació
de les activitats extractives en sòl no
urbanitzable.

✓ Diaris i revistes.
✓ Llibres.
✓ Folis, sobres, cartolines
i papers en general.
✓ Envasos de paper i cartró
(sucre, farina, cereals, galetes,...)

NO
✱ Paper plastificat: si té el símbol
de punt verd, va la contenidor
groc; si no, al rebuig o fracció resta.
✱ Fotografies: al rebuig.
✱ Paper de vidre, paper de calc,
paper tèrmic de fax: al rebuig.
✱ Filtres de paper: depèn del
contingut. Si són de cafè van al
contenidor marro; si contenen
altres substàncies no perilloses
van a la fracció resta, i si contenen
substàncies perilloses han d’anar
a la deixalleria.
✱ Paper d’embolicar regals i
plàstic (de joguines, per exemple):
la millor solució és separar els
materials per als contenidors blau
i groc; si no és viable, es llencen al
del material que sigui majoritari.
✱ Mocadors: al rebuig.
✱ Tovallons de paper i paper de
cuina bruts d’olis de cuina, greixos
o restes de menjar: al contenidor
marró.

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: dilluns, dijous i divendres de 8.00 h a 11.00 h
dimecres: de 12.00 h a 14.00 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

Podem llençar al
contenidor blau

08/11/2012

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
FIRAESPORT 2013
Com ja sabeu, l’any passat vam
celebrar la 1ª edició de FIRAESPORT,
la fira de l’esport i el lleure de les
comarques de Tarragona. Va ser tot
un èxit de participació i ara ja estem
preparant la segona edició, tot i que
amb alguns canvis.
Aquest any la fira es celebrarà
els dies 20 i 21 d’abril, passarem
de tres dies a dos. Tot i que el
divendres ja es podran visitar les
exposicions“La muntanya màgica”
i “Camins històrics i tradicionals
de les comarques de Tarragona”, i
també assistir a la conferència “He
mirat aquesta terra” del ponent
Pako Crestas, la inauguració serà el
dissabte. Un altre dels canvis serà la
ubicació dels estands a l’Avinguda
de Reus, així tots els visitants de la
fira tindran els estands més a prop.
Ja us podem avançar algunes
de les activitats que es portaran
a terme: el divendres hi haurà un
sopar popular a la carpa de la fira
amb ball; el dissabte la II cursa de
BTT i la II Pedalada BTT i, com a
novetat, un ral.li de cotxes clàssics

amb pujada al castell d’Escornalbou.
El diumenge, la II Cursa de
muntanya que tindrà dues versions,
la curta i la llarga, la II Caminada
popular, la II Cursa Combinada i
, com a novetat, la I Passejada
Familiar “VILABOU” per a tots els
que vulguin passar un dia divertit
amb tota la família. A més, hi haurà
una competició intercomarcal de
bitlles catalanes.
Les altres activitats, com les
curses d’orientació, els partits
de futbol, activitats dirigides, els
inflables,...que tant d’èxit van
tenir l’any passat, també formaran
part d’aquesta segona edició de
FIRAESPORT.
Però tot això no serà possible
sense la col·laboració de tots els
voluntaris que, com l’any passat,
esperem que es reservin aquest
cap de setmana per ajudar en tot
el possible i poder fer entre tots que
la fira sigui una marca d’identitat de
la nostra població.
Us hi esperem!!!!!!

Tot Vilanova
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CONSELL
D’ALCALDES
DEL
BAIX CAMP

CONVENI DE
COL·LABORACIÓ
DE SALUT
PÚBLICA

Cada tres mesos, el Consell
Comarcal del Baix Camp, convoca un
Consell d’Alcaldes que acull un dels
pobles de la comarca i, l’any passat,
es va organitzar a Vilanova.

Aquest mes de gener, s’ha signat
un conveni entre l’ajuntament
i l’agència de salut pública de
Catalunya, mitjançant el qual
l’ASPCat assumeix la prestació de
serveis mínims de salut pública,
de competencia local, sense que
comporti cap contraprestació
económica per part del municipi.

El passat dia 11 de Juliol, a la una
del migdia, a la Sala de Cinema del
Centre Cultural, vam contar amb la
presència de vint-i-vuit alcaldes de
la comarca així com del President
del Consell Comarcal, el Sr. Joaquim
Calatayud Casals.
Es va presentar el programa
d’inventaris d’arxius de la comarca
del Baix Camp, que té com a
objectiu localitzar i censar tots els
béns documentals (col.leccions,
documents,..) descrits mitjançant
les seves dades identificatives
bàsiques (nom, titular, lloc on

es troba,…). S’ha procedit a la
digitalització de l’arxiu amb la
finalitat de difondre i fer accessibles
els fons a través de la Xarxa d’Arxius
Comarcals i de conservar els
originals evitant el deteriorament
dels documents causat per la seva
consulta presencial.
També es va presentar la proposta
d’aprovació d’una ordenança

reguladora de la implantació
del sistema de copagament del
servei d’assistència a domicili
(SAD) i la proposta d’implantació
al Consell Comarcal dels sistemes
de compra agregada i central de
compres per tal d’afavorir l’estalvi
econòmic i l’eficiència en la
gestió de servies i subministres
que puguin ser d’ús comú per als
ajuntaments.

L’ARQUEBISBE DE TARRAGONA,
MONS. JAUME PUJOL I BALSELLS,
VISITA LA NOSTRA POBLACIÓ
Feia força temps que la nostra
vila no rebia la visita de l’Arquebisbe
de Tarragona. Recentment, però,
durant la visita Pastoral que Mons.
Jaume Pujol va realitzar als pobles
del Baix Camp, també va aprofitar
per venir a Vilanova d’Escornalbou.

➤La gestió del risc

per a la salut derivat de la
contaminació del medi:
s’elaboraran informes sanitaris,
donant suport tècnic per al control de
les instal.lacions de baix risc per a la
transmissió de legionel.losi, investigar
els brots d’origen ambiental .
➤La gestió del risc per a

la salut de les aigües de
consum públic:
es controlarà el compliment de les
obligacions dels gestors de la xarxa
pública, la qualitat de l’aigua, avaluar
el risc.
➤La gestió del risc

per a la salut en
establiments públics:
s’eleborarà un informe sanitari previ
de funcionament de les instal·lacions
de cases de colònies, albergs de
Joventut i casals d’estiu i a centres
educatius amb coordinació amb el
Departament d’Educació.

Els dies escollits per a fer-ho van
ser el 24 i el 27 de gener passats,
durant aquest darrer, a més d’oficiar
la missa dominical també va donar la
confirmació a un bon grup de joves.

➤La gestió del risc

La visita del dia 24, en canvi,
va ser més institucional i entre
d’altres l’Arquebisbe, acompanyat
per Mn. Pasqual, el rector de la
nostra parròquia, va anar a l’escola
municipal “Font de l’Arc”, on va
poder saludar la directora del centre,
així com els professors i alumnes dels
diferents cursos.

per a la salut derivat del
productes alimentaris:
s’executarà el control sanitari en els
diferents sectors de competencia
municipal condicionats a criteris de
gestió del risc.
Aquestes activitats seran
d’assessorament, de suport tècnic
jurídic i d’inspecció. Es podrán incoar
i tramitar expedients sancionadors
i dictar les mesures cautelars
pertinents.

Posteriorment, a la Casa de la
Vila, va entrevistar-se amb el nostre
Alcalde. Allí l’esperaven també
alguns dels regidors de la corporació
amb qui va tenir ocasió d’intercanviar
unes paraules.
Mons. Jaume Pujol va signar el llibre
d’honor de l’Ajuntament, i l’Alcalde, en
nom de tot el poble, va fer-li entrega
d’un llibre explicatiu dels pobles que
formem la Baronia d’Escornalbou.
Tot seguit l’Arquebisbe amb els
membres de la nova Junta Parroquial
i els membres de l’Ajuntament van
aprofitar l’avinentesa per reunir-se i
així tractar alguns dels temes que més

Les activitats relaciones amb els
serveis que es portaran a terme
són:

preocupen, principalment en relació
a l’estat dels edificis de l’església i de
l’abadia, aquest darrer ja enderrocat.
L’Arquebisbe es va interessar molt
per les proposicions presentades i
es va mostrar cooperatiu en tot allò
que suposés una millora pel benestar
de la nostra comunitat. Una de les
propostes que van satisfer Mons.

Pujol va ser la cessió de l’abadia per
adequar-la part com a magatzem
per l’associació Càritas de Vilanova
i part com a local de la parròquia.
Esperem doncs que aquesta
visita contribueixi a fomentar una
relació de col·laboració entre la
nostra comunicat i l’Arquebisbat.

La comissió de Seguiment del
conveni estarà formada per dos
representants de l’ASPCAT i un
representant de l’Ajuntament i es
reunirá com a mínim un cop l’any.
S’elaborarà una memoria que reculli
les activivats realitzades i els resultats
obtinguts en l’execució d’aquest
conveni de col.laboració.

Tot Vilanova
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IMPLANTACIÓ
DE
L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA

L’objecte d’aquest projectes és la implantació
de noves aplicacions i serveis per tal de facilitar
l’accés dels ciutadans als serveis públics per mitjans
electrònics per afavorir l’excercici dels seus deures, a
la vegada que es pretén modernitzar l’administració
local.

Aquest projecte s’estructura en diferents línies
d’actuació:

Vilanova d’Escornalbou, va elaborar el Pla
de Dinamització Turística i Socioeconòmica
dels nuclis de Vilanova d’Escornalbou i
l’Arbocet aconseguint així l’atorgament de
la subvenció “Viure al Poble Més”.

La diagnosi es basa en la recollida i anàlisi
d’informació per conèixer i interpretar l’actual
realitat del municipi i avaluar les possibilitats
de desenvolupament turístic. Així doncs, el
grup de recerca de la Rovira i Virgili va fer
diverses visites a establiments del poble, a les
zones de lleure,… per poder elaborar aquesta
investigació.

➤Els principals atractius de la zona es troben fora
del municipi
➤Poca població i envelliment d’aquesta
➤Limitada oferta d’establiments d’allotjament
➤Manca de definició de cuina local
➤Baix nivell de despesa dels visitants
➤Inexistència d’un punt d’informació turístic
actiu
➤Relativa desconnexió entre el nucli principal
i l’Arbocet
➤Manca d’establiments comercials
➤Manca de funcionament de la Cooperativa
Agrícola
➤Manca de promoció i venda de productes locals

➤Existència de cuina tradicional sense explotar

FORTALESES:

➤Potenciació de l’esport al municipi, mitjançant
FIRAESPORT

➤ Presència de senyalització direccional en els
principals recursos per part de Muntanyes de
la Costa Daurada.

És un punt d’accés lliure dels ciutadans als serveis
públics de qualsevol administració pública sense que
se’n pugui obtenir cap altre aprofitament o aplicar cap
altre destinació.

➤Recursos d’accés lliure o gratuïts

Els resultats d’aquest estudi han estat
els següents:

➤Posada en funcionament d’un “extranet
comarcal”, una plataforma que ha de servir per a
millorar els fluxes de gestió i intercanvi de informació
entre els Ajuntaments i el Consell.

L’ajuntament ja disposa d’aquest equipament
informàtic cedit pel Consell Comarcal i que consta
d’un ordinador de sobretaula, d’un lector de targetes,
d’una impressora làser i d’un escàner.

➤Elements només visitables des de l’exterior

➤Pertinença a l’espai “Muntanyes de la Costa
Daurada”

➤Proximitat a mercats emissors amb gran
potencial

➤Cessió per part del Consell Comarcal de
l’equipament necessari per poder facilitar als
ciutadans l’accés als serveis de qualsevol administració
pública a través de mitjans electrònics.

recursos del poble, l’entorn natural i les diferents
rutes que es poden realitzar al voltant del municipi

Aquest anàlisi s’estructura en tres
nivells: estudi de l’oferta turística, entorn
institucional i anàlisi i prospectiva de mercats
i es sintetitza mitjançant l’elaboració d’una
matriu DAFO, un mètode d’estudi de la
situació d’una empresa o d’ un projecte,
analitzant les seves característiques internes
(Debilitats i Fortaleses) i la seva situació
externa (Amenaces i Oportunitats).

➤ La implantació del gestor d’expedients
que permetrà complimentar els expedients ad
ministratius implantant també la signatura
electrònica per aconseguir elim inar el suport
material (el paper).

➤ Previsió de realització de sessions
informatives a diferents municipis de la comarca,
adreçades a ciutadans i empreses.
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ESTRATÈGIA PEL
DESENVOLUPAMENT
DEL TURISME

Ja que el municipi no compta amb recursos
extraordinaris per generar cert volum
de desplaçaments turístics, es va creure
oportú buscar una orientació alternativa
per al desenvolupament turístic, centrat
amb els recursos externs de zones properes i
aprofitant els fluxos turístics que es generen.
És per això que l’Ajuntament es va posar
en contacte amb la Universitat Rovira i
Virgili per elaborar un estudi per a adequar
l’entorn del municipi i afavorir i motivar el
desenvolupament de l’activitat turística de
la forma més adequada.

L’ajuntament de Vilanova d’Escornalbou ha signat
un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
per a la implantació de l’administració electrònica
e-BaixCamp i per regular l’encàrrec de gestió per a la
prestació de serveis d’informàtica.

pàgina

➤Tranquil.litat dels dos nuclis
➤El tipus de recursos predominants es
relacionen amb la cultura i la natura

OPORTUNITATS:

➤Existència de recursos sense aprofitar
➤Presència d’un espai de cinema i una màquina
antiga amb possibilitat de ser aprofitat

➤Tendència de la població per apostar per un
turisme rural relacionat amb la natura
➤Intenció de comunicar Vilanova d’Escornalbou
i l’Arbocet mitjançant un camí
AMENACES:
➤Desaprofitar les oportunitats

➤Pertinença a la zona de producció DOQ
SIURANA, DOP AVELLANES DE REUS I DO
TARRAGONA

➤Desaprofitar els principals recursos de la
zona pel fet que es troben fora del municipi

➤Bona accessibilitat a la majoria de recursos

➤Menor disponibilitat de fons públics

➤Important conscienciació per part dels
agents locals pel que fa a la cooperació entre
establiments i l’ús i promoció de productes i
serveis locals.

➤Abaratiment de l’oferta del litoral, degut a
la dimensió empresarial dels establiments i
la seva capacitat per rebaixar preus, a nivells
amb els que no es pot competir a l’escala d’un
poble d’interior.

➤Aposta important per la cuina casolana
als diferents establiments de restauració del
municipi.
➤Amplia oferta d’establiments de restauració.

DEBILITATS:
➤Poca visibilitat turística
➤Poca capacitat de retenció de fluxos turístics
➤Manca d’informació explicativa sobre els

Mitjançant aquest estudi arribem a
la conclusió que s’ha de contribuir al
desenvolupament econòmicament viable,
socialment beneficiós i mediambientalment
respectuós de Vilanova d’Escornalbou i a la
conseqüent millora de vida dels seus habitants.
L’estratègia a seguir es generar referents al
voltant de l’esport, la cultura i la gastronomia,
dirigides a potenciar el desenvolupament
econòmic i millorar l’estètica del municipi.

pàgina
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VILANOVA AMB
LA MARATÓ DE TV3

Com en cada edició, Vilanova ha
col·laborat activament amb la marató.
A les 9 del matí es van reunir un grup
de persones al pàrquing de la zona
de les escoles per a començar la
caminada mentre d’altres preparaven
l’esmorzar, pa torrat, llonganissa,
cansalada...un bon àpat per poder
recuperar-se de l’esforç.
llibres, peluixos, jocs educatius, ...
Una bona manera de tenir noves
joguines i participar en la Marató.
La recaptació total va ser de 662 €.
Moltes gràcies a tothom.

NORMES CÍVIQUES
DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA
Tots els vilatans i vilatanes del
terme municipal, siguin veïns o
visitants, i els titulars de béns
ubicats al municipi, tenen els
deures següents:

➤Facilitar a l’alcaldia, quan
l a l e g i s l a c i ó h o p re v e g i , l e s
dades i estadístiques que se’ls
sol.licitin.
➤ Comparèixer davant de
l’autoritat municipal quan siguin
requerits per disposició legal amb
indicació del motiu de citació.
➤ Complir amb les seves
obligacions respecte al padró
municipal d’habitants d’acord
amb allò previst a la normativa
reguladora.
➤Comunicar a l’Ajuntament
les altes, baixes o modificacions
del seus béns i establiments

Aquestes festes de Nadal s’han
organitzat diverses activitats dirigides
tant a grans com a petits.

amb música en directe, un gran treball
d’equip per poder gaudir de l’últim dia
de l’any tots junts.

L’associació de Joves els Dos Tombs
va encetar un cicle de tasts amb un
tast de vins. Va ser un acte amb molta
acceptació per part del públic i així es
va poder fer un altre tast però aquesta
vegada de cerveses.

Però el que més va agradar a la
majoria de persones, sobretot als
més petits, va ser l’arribada de Ses
Majestats Els Reis Mags a la plaça de
la Vila, on se’ls hi va fer entrega de la
clau del poble, i el repartiment de les
joguines.
Agraïm la col.laboració de totes les
entitats del poble en la organització
dels actes i esperem poder tornar
a comptar amb vosaltres aquesta
primavera.

L’associació de Dones
de Vilanova d’Escornalbou
i l’Arbocet van col·laborar
ens els actes nadalencs
preparant un concert a
càrrec de la Coral Verge
del Camí de Cambrils com
a cloenda de l’any 2012, a
part també de la seva col.
laboració amb els actes de
la Marató.
La Junta de la Secció
Recreativa va elaborar el
sopar de Cap d’Any amb un
àpat deliciós i amenitzat

Reconeixement de l’Ajuntament

a habitants de la població que
han destacat en diferents àmbits

Albert Iricibar
Martínez,

➤Contribuir mitjançant les
prestacions econòmiques i
personals legalment previstes a
la realització de les competències
municipals. Els tributs s’han de
satisfer en els períodes voluntaris
que es determinin.
➤Complir amb les obligacions
que determinin les ordenances
municipals, els bans dictats per
l’Alcaldia i altres que es determinin
legalment.

NADAL 2012

A part d’això, també van organitzar
un taller de decoració nadalenca
pels més menuts i un concert jove
amb l’orquestra MITJANIT i després
discoteca mòbil dins els actes de la
Festa Major d’hivern en honor a Sant
Sebastià.

Aquest passat mes de desembre es
va celebrar la Marató de TV3, aquest
any dedicada a la lluita contra el
càncer.

El mercat d’intercanvi de joguines
organitzat per la “Llar d’infants Els
Marramiaus” va ser un èxit: podíem
deixar una joguina i, per 1 €, en
podíem agafar una altre. Hi havia

Notícies

veï de l’Arbocet,
guanya la Copa
de la Reina de
Voleibol del club
Haro Rioja Voley.
El seu equip va derrotar a la final
al Murillo de la Rioja per 3 a 1
a la final que es va disputar al
pavelló del Haro de la Rioja.
comercials, a fi de reflectir-ho en
els padrons respectius.
➤Facilitar a l’Administració
l’emissió d’informes, inspeccions
i altres actes d’investigació en els
casos previstos per llei.

És el segon any consecutiu que
guanyen la copa de la Reina amb
l’Albert com a segon entrenador,
preparador físic i estadista de
l’equip femení de Voleibol.

➤Proporcionar a l’Admi
nistració actuant dades que
permetin identificar altres
interessats que no hagin
comparegut en un procediment.

L’any passat varen quedar
segones a la lliga i varen guanyar
la super copa contra el Menorca.
I aquest any van primeres amb
molta distància perquè només
han perdut un partit en tot el que
portem de temporada.

➤Comportar-se cívicament i
complir la normativa i ordenances
que regulen la convivència ciutadana
per fer de la vila un espai on poder-se
desenvolupar socialment i humana,
tant la ciutadania com els visitants,
individualment i col.lectiva.

L’Albert va estudiar INEF a
La Universitat de Lleida, es va
especialitzar en estadístiques
i ha jugat amb el INEF Lleida,
Episcopal i Voley Lleida. Al acabar

els estudis després de analitzar
diverses ofertes va marxar cap a
Haro, on porta dues temporades
recollint guardons amb el primer
equip i entrenant l’equip juvenil.
L’Albert sempre ha estat un
apassionat pel voleibol, i ara amb
el seu equip pot recollir èxits
realitzant una feina que l’omple.
www.clubvoleibolharo.com

Tot Vilanova
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l’entrevista:
MERCÈ ESCODA.

Vilanovina
des del primer dia
La Mercè amb tota la seva
família va arribar al nostre poble
l’any 1994.
A Reus, feia molt temps que
tenia oberta una botiga de flors.
Tot i que ja venia de tradició de
botiguera, doncs la seva mare
havia regentat també una botiga
d’aliments i ella ja havia mamat el
tracte directe amb la gent.
A l’anar coneixent la gent de
Vilanova, i saber aquestes que es
dedicava al món de les flors, van
anar fent-li diferents encàrrecs per
les festes assenyalades, tot sants,
pasqua, st Isidre o celebracions
de caire més particular com
casaments, comunions..
A l’arribar a Vilanova es van
quedar a viure on ara estan, al
carrer de la canal, a ca l’ Agneta
Mallorca, on hi van entrar de
lloguer.
La Mercè m’explica que el que
li va agradar més del nostre poble
quan va arribar van ser totes les
festes i la vida de poble que fèiem.

Recordo amb molta
gatzara les trobades de
gegants, els aplecs de
sardanes, les arrossades..
El fet de poder fer vida de
poble amb la gent em va
agradar molt.
La Mercè de seguida es va fer
amb tothom.
De fet vaig ser membre
constitutiu de la primera junta de
l’associació de dones i m’hi vaig
quedar durant més de vuit anys
per què llavors ja estava jubilada i
, en teoria, ja tenia més temps per
dedicar-m’hi, i com que més aviat
em demanaven que em quedés,
doncs jo hi accedia.
Sent de l’associació de dones,
també va entrar a formar part de
l’associació de jubilats.

En acabar em van demanar
per ser presidenta.
Vaig acceptar i ho vaig ser
durant quatre anys.
Al mateix temps, la Mercè
també va representà al nostre
poble, al Consell Consultiu de la
Gent Gran del Baix Camp, fins l’any
2007. Es tractava d’un ens que es
dedicava a preparar el terreny
davant de qualsevol esdeveniment
que el conjunt d‘associacions de
jubilats del Baix Camp haguessin

de portar a terme: preparar trobades,
conferències, ponències, sortides…
D’aquest òrgan, la Mercè, me’n
parla amb una devoció notòria,
sobretot del que va ser el seu
president, el sr. Jaume Mestres:

Era una persona molt
culta i es feia escoltar.
Durant els temps que
vaig estar al C.C. de la Gent
Gran. vaig anar a un parell de
congressos, on el
sr. Jaume Mestres havia
presentat alguna ponència.
Una altra cosa que recorda amb
més petjada de la seva estada al
Consell Consultiu, és l’anada a un
intercanvi cultural a la Normandia
francesa organitzat conjuntament
amb el Consell Comarcal del Baix
Camp. M’explica que el viatge va ser en
autocar, i alguns coixins per fer bones
dormides. Van estar acollits en cases
particulars dels membres de la Casa
de Cultura de St Jaques Darmental. Hi
van ser molt ben rebuts, els van portar
a visitar Roan, on està enterrada Joana
D’Arc, la platja de Normandia, famosa
pel desembarcament durant la 2ona
Guerra Mundial. L’últim dia els van
acomiadar amb un dinar de germanor
que va ser molt entranyable.
Un altre dels actes que recorda
amb l’Associació de Jubilats de
Vilanova va ser el creuer pel
Mediterrani organitzat juntament
amb jubilats d’altres pobles. Hi van
anar 16 persones de Vilanova. L’oferta
era molt bona i no es podia rebutjar.
Sortiren del port de Barcelona el 4 de
novembre de 2002.

El fet de tenir els fills i néts al
costat també m’ha fet fruir
força de l’estada a Vilanova,
per què han vingut sovint i tot
l’any.
De fet la Mercè ja havia fet vida
de poble anteriorment, doncs havia
viscut també a l’Argentera durant
uns anys, amb els seus fills. M’explica
que també s’hi va trobar molt bé i hi
van fer molts bons amics.
Des de fa un temps, però la Mercè
té una altra feina entre mans.:
“Càritas” Tot i que no li ha vingut
de nou, perquè quan era a Reus ja
hi havia fet alguna cosa, sobretot
perquè hi coneix altres persones
que hi dediquen part del seu temps.
Quan hi va haver l’oportunitat que
a Vilanova es muntés aquest servei,
la Mercè no s’ho va pensar gaire, ho
va comentar a Mossèn Piqué i ho va
tirar endavant a casa seva per què

no hi havia altre lloc disponible,
esperant que més endavant es
pogués traslladar a un altre lloc. -És
per aquest fet que no ha desaprofitat
la vinguda del Sr. Arquebisbe de
Tarragona a la nostra població, sent
la Mercè com és membre de la Junta
Parroquial, per demanar-li alguna
solució-.

ho poden necessitar. Tot això en
un espai realment limitat, els baixos
de casa seva i l’entrada. He de dir,
perquè en vaig ser testimoni, que
porta un control precís i escrupolós
de tota la gent que rep aliments, de
fet la Mercè ha de donar compte
de tot el que reparteix i a qui ho
fa arribar.

Des de Càritas li guarden sovint
diversos aliments essencials com
llet, pasta, galetes, oli.. que la brigada
de l’Ajuntament de Vilanova té cura
de anar-ho a buscar i pujar-li a casa
seva. També rep altres aportacions
de la Comunitat Europea. M’explica
la Mercè que de tant en tant també
li arriba alguna donació de gent
del poble, sigui amb campanyes
dirigides, o per iniciativa personal.

Asseguda a la cadira mentre
em va parlant, la Mercè em va
desgranant la seva vida viscuda
a Vilanova, i em crida l’atenció
que sap perfectament, quan el
que m’està dient adquireix més
importància, no sabria explicar com,
però t’ho fa notar. La cara li canvia
d’expressió.

És llavors que a la Mercè, i alguna
voluntària que també l’ajuda, se li gira
feina. Ho ha d’endreçar tot, fer petits
lots i dosificar els aliments rebuts
espaiant-los en el temps i dividintlos per les persones i/o famílies que

Personalment crec que és un
luxe poder tenir entre nosaltres a
una dona que sap, i ha sabut donar
tant, fent tan poc soroll.
Joan Escoda Teigell
Regidoria de Cultura
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COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU

Entitats

ADF VILANOVA D’ESCORNALBOU
Sabem i notem que vivim un
temps de dificultats econòmiques,
això fa que es retardi la recepció
d’ajuts i subvencions que
s’han concedit des de les
administracions. Tot i que ha
costat una mica, ara podem
celebrar que ja hem rebut els
diners per pagar les despeses de
la construcció de la bassa “punt
d’aigua” de la zona de Rifà. Els
diners han arribat i ara la bassa
està pagada i plena, apunt per
oferir el seu servei, encara que tots
esperem i desitgem que no calgui
utilitzar-la en molt de temps.

Aquest any 2013 La Colla
Gegantera i Grallers de la nostra
localitat fa 20 anys de vida, es per això
que, aquest estiu, i més concretament
el dissabte 31 d’agost, si no hi ha
canvis, tornarem a fer trobada i
aquesta vegada amb la participació
d’un nombre important de colles. És
a dir “una bona gentada”.

podeu veure la mar de guapos i joves
(encara disposem d’alguns per si hi
ha familiars o coneguts que encara
no en tenen), organitzar un Bingo
Popular per la Festa Major d’Hivern i,
de cara a la primavera, tenim prevista
alguna activitat més de la qual ja us
n’informarem en el seu moment.

A tots aquests companys de
colles els hi hem de donar berenar,
atorgar un record commemoratiu
de la trobada,… i això suposa una
despesa important, per la qual cosa
hem decidit fer diverses iniciatives
per recaptar calerons tant per cobrir
part d’aquesta despesa, com per
poder arrencar altres activitats dintre
de la colla.

A tots donar-vos les gràcies de
tot cor per col·laborar amb nosaltres
en aquestes iniciatives, i desitjar que
ho seguiu fent en altres actes que
organitzem, perquè com va dir el
cap de colla: “aquesta és una entitat
que porta el nom del nostre poble
per molts indrets i pot ajudar a la
integració de nouvinguts al poble a
integrar-se en ell i sobretot, si tenen
canalla, que la necessitarem d’aquí
uns anys per fer el relleu.”

D’aquesta manera van fer la
Loteria de Nadal (per desgràcia no va
tocar “ni un duro”) calendaris on us

GRÀCIES
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS

Aconseguir ajuts i subvencions
cada dia costa més, però us
hem de dir que l’ADF, amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
ha comprat una cuba-cisterna

d’una capacitat de
litres, en
aquesta cuba s’hi acoblarà el
motor impulsor de remolc que ja
tenim, això permetrà que quan
s’hagi de fer alguna sortida es
pugui disposar de molta més
capacitat d’aigua, es podrà actuar
més temps i amb més seguretat.
També hem comprat 200 metres
més de mànegues per poder
arribar més lluny.
És interessant disposar de
material, de bon material, però
no cal dir, que més important
que el material, és extremar i
prendre les màximes precaucions,
quan calgui fer foc, tenir molt en
compte el temps que fa i el lloc
on hem de fer-lo.
Esperem que tots ho fem així.

AL SERVEI DEL POBLE

junta de la secció recreativa
Ens trobem al inici d’un nou
any, i com sempre ens fem nous
propòsits. Volem mantindre l’esperit
que ha estat present durant totes les
temporades passades.

Fent balanç de tot l’any ens
sentim contents de totes les
festes que s’han organitzat, tot
i que volem i acceptem opinions
i propostes per poder millorar.

Després de la Festa Major, tota la
Junta ha coincidit que aquesta Festa
està en decadència, fet pel qual veiem
que és l’hora de canviar alguna cosa.
Potser buscar alguna altra activitat,
alguna cosa diferent, com per exemple
treure el ball de nit, i fer una activitat
més participativa. És una opinió que
volem contrastar amb vosaltres.

Com tots sabeu s’apropa la
renovació dels membres de la
Junta, agrairíem que es presentin
voluntaris.
Si us plau participeu!!!
LA JUNTA DE FESTES

ASSOCIACIÓ DE DONES de vilanova
d’escornalbou i l’arbocet
El dia 2 de Febrer , vàrem celebrar
la festivitat de Santa Àgata, patrona
de les Dones.
Ho varem fer com sempre,

amb un sopar de germanor, però
per primera vegada des de que es va
fundar L’Associació, sense la presencia
de la nostra Presidenta.

Preparant el sopar més difícil de l’any...
Acaben fent goigs els plats!!!

Aquell dia en vàrem elegir a una
de nova, però de ben segur que si la
Roser hagués estat entre nosaltres,
no hagués fet falta cap votació, ella
hagués renovat en el càrrec.
La Roser desfruitava fent de
Presidenta i representant a l’Associació
i al poble en tots els actes als que va

Una gran experiència fent panellets!!!
Satisfets pel resultat!!!

assistir, sempre estava disposada
a anar allà on fes falta, desbordant
alegria i bon humor.
La nova junta treballarà per
organitzar noves activitats i
continuar oferint les que ja
desenvolupa normalment.

Tot Vilanova
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La Junta de l’Església Parroquial de
Sant Joan Baptista
de Vilanova d’Escornalbou

les nostres activitats
Continuen els cursos de activitat física
dins la nostra associació de jubilats
necessitem alguna pràctica de
gimnàstica
no podem estar amb els braços plegats.
Per això practiquem diverses tasques
dutes a terme pel nostre monitor
totes elles ens resulten ben afables
són desenvolupades amb il·lusió.
Tot sia per a una millor salut física
a la cura del nostre cos
per a mantenir la ment ben lúcida
i un rodatge que ens sia profitós.
Entregats amb dedicació a la gimnàstica
i a la seva amplia gamma d’activitats
tots els exercicis posem en pràctica
per a obtenir tot l’organisme controlat.
Per a preservar íntegrament la memòria
també tenim un curset especialitzat
executat amb eficaç trajectòria
per a mantenir clar i actiu el nostre
“terrat”.
Exercim també gimnàstica emocional,
psicologia al servei de les emocions,
una experiència útil i cabdal,
per a relaxar i controlar les sensacions.
El taller de musicoteràpia , un altre
opció,
una escola musical d’experiments,
sons ancestrals, una màgica immersió
dins el món dels acústics antecedents.

Curs de català, la nostra parla,
que utilitzem habitualment amb
precisió
ara tenim l’oportunitat d’estudiar-la
per a poder llegir-la i escriure-la amb
correcció.
La informàtica, la nova tecnologia,
introduïda mitjançant els ordinadors
hem de posar-nos a la ordre del dia
no podem renunciar als avenços
innovadors.
Tanmateix gaudim de les caminades,
a les afores del poble, al seu entorn,
hem d’agilitzar les nostres cames,
és un exercici que necessitem tothom.
Tot gràcies al David, efectiu monitor,
amb el seu dinamisme i habilitat
ha aconseguit que la nostra població
una trentena de persones s’hagin
apuntat.
El nostre casal té les portes obertes
a tot hom que és vulgui integrar
per a realitzar les diverses tasques
que aquí al casal us podeu trobar.
Gràcies donem al nostre ajuntament
per dur a terme aquesta tasca
i també a tota la gent
que fa possible realitzar-la.
Josep Mª Anguera.
Membre de l’Associació de Jubilats
de Vilanova.

Com tots sabeu, els passats
dies 24 i 27 de gener, vam rebre
la visita del senyor Arquebisbe de
Tarragona, Jaume Pujol Balsells, una
persona molt senzilla. Va visitar les
escoles, els mestres l’esperaven i
els nens van escoltar amb molta
atenció les seves paraules, tot i que
estaven una mica vergonyosos.
Després va portar la comunió
als malalts que no podien sortir,
les seves famílies també van quedar
molt satisfets. A l’Ajuntament
l’esperaven el senyor Alcalde i els
regidors que li van fer entrega d’un
llibre com a record del nostre poble,
van tindre una entrevista de la qual
van treure molt bones impressions,
tot seguit el van acomiadar.
A l’església, que hi havia la gent
del poble, també hi va parlar un
ratet.
El dia de la confirmació va ser una

festa molt emotiva, es van veure
27 joves amb els seus padrins
per confirmar-se, una església de
gom a gom, una festassa. Mossèn
Pasqual ens ha fet esment, que
l’arquebisbe va quedar molt
satisfet, al veure l’església tant
plena, es va sentir com en el cel.
D’altra banda, com podreu veure
s’han fet alguns canvis a l’església,
ara tenim la megafonia que
s’escolta molt bé, les llums que són
una donació, que de moment ja
estan prou bé. També hem arreglat
l’altar de la Verge dels Dolors,
esperem que tot plegat sigui del
vostre grat. Si teniu cap idea, feu-la
saber, intentarem complaure-us.
PD. Un record per la Roser
que era membre d’aquesta Junta.
Sempre la recordarem.
Moltes gracies a tots.
Consell Parroquial

ASSOCIACIÓ DE JOVES ELS DOS TOMBS
L’associació de joves de
Vilanova hem organitzat diverses
activitats aquests darrers mesos.
A l’estiu vam disfrutar amb la
música dels grups Segonama i
la Guetto orchestra amb un bon
nombre de gent i amb molt de
ritme. A més de la festa hem
organitzat un seguit de cursos.
El tast de cervesa i el tast de
vi. Van tenir molt d’èxit i força
inscrits. Per aquesta raó estem
preparant un proper tast de
gintònics, ja que estan de moda
últimament. Per les vacances de
Nadal vam preparar una tarda
de manualitats i berenar per la
canalla. Però no vam tenir gaire
participació. Per aquest motiu us
animem a que us apunteu a les
properes activitats que estem
preparant...la més immediata
classes aeròbic. La festa jove
d’aquesta festa major va ser un
èxit de públic. Amb l’Orquestra
Mitjanit que va animar a tothom a
ballar fins ben tard. Tot i que vam

treballar molt perquè anés tot bé,
sempre hi ha coses que es poden
millorar. Seguirem preparant
activitats i esperem que la gent
grans i petits hi participin...
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Notícies

La ZER Baix Camp Sud
Aturem-nos un moment
i reflexionem
Emilio Calatayud és jutge de menors
de Granada. Jutja a menors que tenen
entre 14 i 18 anys. És conegut per les
sentències educatives que imposa
als menors. Depenent del delicte que
han comès i del seu nivell cultural,
intel·lectual i social aquestes poden
ser: aprendre a llegir i a escriure,
treure’s el títol de la ESO, fer serveis
a la comunitat patrullant amb la
policia local, visites a la planta de
traumatologia de Granada, repoblar
i netejar boscos, treballar amb els
bombers, treballar en un centre de
rehabilitació.... La seva intenció és
que els menors paguin i reparin el què
han fet per a que es puguin inserir a
la societat.
Emilio Calatayud també fa
conferències a centres socials, instituts
i escoles. Com ell diu: “a mi me gusta
hablar claro”. Escoltant les seves
xerrades, podem extreure les seves
idees bàsiques, les seves reflexions
sobre el que està passant actualment
a la nostra societat: “se ha perdido
el sentido común, se ha perdido el
norte”, “los padres somos padres de
nuestros hijos, ni amigos, ni colegas,

Y cuando su hijo sea ya un
delincuente, proclame que nunca
pudo hacer nada por él”.

porque si yo soy amigo de mi hijo lo
dejo huérfano”. Dins del seu llibre
“Reflexiones de un juez de menores”
podem trobar aquest decàleg:

En les seves xerrades, normalment,
llegeix als assistents aquest decàleg.
Ell és jutge, ni psicòleg, ni pedagog,
no pretén donar lliçons, simplement
transmetre la seva experiència per
intentar, entre tots, canviar les coses.

1. Comience desde la infancia dando
a su hijo todo lo que pida. Así crecerá
convencido de que el mundo entero
le pertenece.
2. No se preocupe por su educación
ética o espiritual. Espere a que
alcance la mayoría de edad para que
pueda decidir libremente.
3. Cuando diga palabrotas, ríaselas.
Esto lo animará a hacer cosas más
graciosas.

7. Riña a menudo con su cónyuge en
presencia del niño, así a él no le dolerá
demasiado el día en que la familia,
quizá por su propia conducta, quede
destrozada para siempre.

4. No le regañe ni le diga que está mal
algo de lo que hace. Podría crearle
complejos de culpabilidad.

8. Déle todo el dinero que quiera
gastar. No vaya a sospechar que para
disponer del mismo es necesario
trabajar.

5. Recoja todo lo que él deja tirado:
libros, zapatos, ropa, juguetes.
Así se acostumbrará a cargar la
responsabilidad sobre los demás.

9. Satisfaga todos sus deseos,
apetitos, comodidades y placeres.
El sacrificio y la austeridad podrían
producirle frustraciones.

6. Déjele leer todo lo que caiga en
sus manos. Cuide de que sus platos,
cubiertos y vasos estén esterilizados,
pero no de que su mente se llene de
basura.

10. Póngase de su parte en cualquier
conflicto que tenga con sus profesores
y vecinos. Piense que todos ellos
tienen prejuicios contra su hijo y que
de verdad quieren fastidiarlo.

Des de l’escola presentem aquest
article perquè entre tots fem el que
diu el títol, aturem-nos i reflexionem
sobre com estem educant els nostres
fills. No pretenem dir que tothom
ho estem fent malament, però sí
que potser actualment hi ha una
tendència a sobreprotegir els nens
i nenes i treure’ls responsabilitats
quan sovint són aquestes les que
els fan créixer. Els pares i mestres
som responsables de la televisió que
miren els nostres fills, dels horaris que
porten, de que siguin responsables en
les feines, de que siguin conscients
que les que coses que cadascú fa
comporten unes conseqüències.
Potser abans ser pare o mestre
era més fàcil, però la nostra
responsabilitat és educar, sense
oblidar que els nostres fills i alumnes
tenen drets però també deures que
han de complir.
Claustre Escola Font de l’Arc

LLAR D’INFANTS ELS MARRAMIAUS
És el nostre quart any i estem amb
ple rendiment, després del mes de
vacances les mestres venim amb les
piles carregades, les butxaques plenes
de mocadors, el cap ple d’idees per fer
durant el curs, els braços ben oberts
per donar les millors de les nostres
abraçades i les llibretes plenes de
programacions i activitats on volem que
els nostres petits de la llar aprenguin i
ens ensenyin.
Aquest curs 2012/2013 s’estrena
amb 13 nens i nenes i amb la il·lusió
de cada any per tornar a veure la llar
plena de rialles, abraçades, petons,
plors, mocs, corredisses,… i amb ganes
de fer coses.
Les activitats que realitzem són
diverses però en totes elles els
infants són els protagonistes, són
els encarregats d’absorbir i fer seva
la informació que reben, d’aquesta
manera interioritzen millor els
aprenentatges i una de les maneres
és mitjançant l’experimentació. Això
no vol dir que els hi posem una bata
blanca, uns guants, quatre provetes i
una hipòtesi, sinó, nosaltres, entenem
l’experimentació com el conjunt
d’activitats on els infants exploren
i manipulen els diferents materials
que els hi puguem presentar, és a dir,
quan treballem la tardor, no només
ho treballem amb pintura, cançons i
plastilina, sinó els volem fer entendre,
que a la tardor les fulles dels arbres
cauen i que en aquesta època de
l’any hi surten uns fruits com poden
ser les castanyes, les mangranes, les
carabasses i que tot això pot tenir
certes peculiaritats.

Per exemple, quan presentem la
safata dels fruits de la tardor, els nens
i nenes mitjançant el tacte, i a la seva
manera i amb ajuda de l’educadora
com a guia, averigüen que és rugós,
que és llis i suau, quin tacte potser els
hi agrada més o no, també ho podem
tastar i aprendre que és dolç, àcid,... o
simplement observant quins colors hi
destaquen.
Per poder experimentar fem
servir diversos objectes, a banda
d’aquell material que es presenta
per experimentar, com poden ser
culleres, pots petits i grans, tubs de
mànega, embuts, dosificadors,... Com

més objectes utilitzem més rica serà
l’experimentació. A través d’aquests
materials l’Infant pot augmentar
i desenvolupar el seu nivell de
concentració i d’imaginació. A més, es
treballa la lliure exploració, la creativitat,
la imitació entre ells, la resolució de
problemes, el llenguatge, les relacions
socials.

Sembla mentida, però tots aquest
pensament i maneres de fer, fan que els
infant s’inicien en la lògica matemàtica,
fent combinacions, observacions,
classificacions, comparacions, agru
pacions, amb el material que se’ls hi
presenta. Al mateix temps desenvolupen
el llenguatge i s’habituen a treballar amb
tranquil·litat, respectant el torn,..

No només són activitats lúdiques per
passar-s’ho bé, sinó que els nens i nenes
és fan les seves pròpies preguntes: “Què
és això? Què passa si fico això aquí? I
si ho trepitjo?. Aquestes preguntes són
contestades mitjançant la manipulació,
provant de fer allò que pensen.

“M’ho van explicar i ho vaig oblidar.
Ho vaig veure i ho vaig entendre.
Ho vaig fer i ho vaig aprendre.”
Confuci

Clara Porras
Directora de la Llar d’Infants
Els Marramiaus

Passatemps
Sudoku

la sopa
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Sudoku
Sudoku
Sudoku

la sopa de lletres
la sopa de lletres

de lletres la sopa de lletres

Busca a la sopa els següents objectes:
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20 i 21 d’abril de 2013
“la fira per gaudir en família de l’esport
envoltats d’un entorn meravellós”

no es pot robar allò que no es pot veure
aturi el lladre, així de ràpid.

En pocs segons, el Generador de Boira omple l’habitació amb una densa boira que
fa impossible veure-hi.

3 seg. El lladre ha entrat.
L’alarma i el generador
de boira s’han activat.

8 seg. Al cap d’uns segons ja
és impossible moure’s entre
la boira.

10 seg. Impossible veure-hi i
impossible robar.

Normalment un robatori es perpetra en solament 2-8 minuts. Sense PROTECT vostè
depèn completament de la rapidesa dels cossos de seguretat. Amb PROTECT, en menys
de 20 segons aturarà el lladre, evitant el robatori i qualsevol dany a l’àrea protegida.

per què protecció de boira protec?
• Protecció eficaç de béns i contra actes vandàlics.
• És un generador de boira capaç d’omplir un local de 65 m2 en poc més de 15 segons.
• Totalment innocu per a persones i animals. No deteriora equips informàtics, no embruta ni deixa cap residu.
• Inversió mínima per a una gran seguretat.
• Muntatge ràpid i manteniment econòmic. Diverses descàrreges amb una única recàrrega.
• Proporciona tranquil·litat després de l’hora de tancament.

✓ALARMES ROBATORI - INCENDI ✓C.C. TELEVISIÓ
✓CAIXES FORTES ✓CONTROL D’ACCESSOS
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Tel. 977 83 79 50 - 977 22 06 04 • segurmon@segurmon.com • Avda. de Reus, 28 (43300) Mont-roig del Camp Tarragona

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.

