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L’any passat, l’Arquebisbat de
Tarragona i l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou van signar un conveni
en el qual s’establia la col·laboració
entre les dues entitats per dur a
terme una sèrie d’actuacions a
l’Església de Sant Joan Baptista i a
l’abadia.
L’any 2010, i degut al mal estat
de conservació i perill de ruïna
que representava, l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou va requerir
a l’Arquebisbat de Tarragona que
enderroqués l’edifici de l’abadia.
Amb l’enderroc de l’abadia, es va
veure la oportunitat d’ampliar la
plaça i, per això, l’Arquebisbat va
cedir a l’Ajuntament un espai de

26,75 m2, que es la porció de terreny
que formava part de l’antiga abadia i
que sobresortia de la línea marcada
per l’església. L’ajuntament, a canvi,
construiria un local per Càritas i un
altell per ús de la Junta Parroquial.
Fins fa ben poc, el local que
s’utilitzava per emmagatzemar els
aliments era una casa particular, la
casa de la Mercè Escoda, que a la
vegada era l’encarregada de repartir
els aliments a les famílies més
necessitades de la nostra població.
Però com que, durant aquests
últims anys, han anat augmentat les
famílies que necessiten aliments, el
local utilitzat fins ara havia quedat
petit.

S’ha fet una paret de tancament
alineada a la façana de l’església amb
una porta d’accés als vehicles. L’espai
interior té una porta d’accés peatonal
que dóna a la sala on hi ha la nevera,
el congelador, prestatgeries, un
petit rebost i un despatx. A la planta
superior s’ha fet un forjat lleuger amb
una escala d’obra que dóna accés a
l’altell.
Així, aquest local disposarà de tot
el necessari per a poder tenir menjar,
tant envasat, com fresc o congelat.
Les obres les va portar a terme la
brigada municipal de l’Ajuntament,
juntament amb l’ajuda d’ una brigada
del Consell Comarcal del Baix Camp i
la col·laboració de la Junta Parroquial.

Us recomanem

passatemps

Festa Major
d’estiu del
21 al 28
d’agost
Marxa
Dufour:
18 d’octubre
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Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern

➟ Donar compte de la liquidació de
l’exercici 2013.

JUNTES DE
GOVERN

SESSIONS DEL PLE

25/03/14

29/01/14

➟ Aprovació inicial del POUM i de
l’informe de sostenibilitat ambiental.

➟ Aprovació de la reducció de la
dedicació del Sr. alcalde.

29/04/14

27/05/14

14/02/2014
➟ Aprovació de la sol·licitud de subvenció
al Consorci Leader Priorat-Baix Camp
segons les bases reguladores de l’Ordre
AAM/336/2013, de 16 de desembre,
per al projecte “Creació d’un Centre
d’Interpretació a l’antiga Cooperativa”
amb un pressupost 100.012,76 € més
21.002,68 € en concepte d’IVA.
➟ Concessió a l’Institut Antoni Ballester
de Mont-roig del Camp un ajut econòmic
de 10€ per nen del nostre municipi
per ajudar a sufragar les despeses
d’organització de les Jornades Culturals
2014.
➟ Autorització del pas de la prova
esportiva de BTT del II CAMPIONAT
DEL MÓN DE CICLISME DE POLICIES
pels camins del nostre terme municipal
indicats a la seva sol·licitud.

05/05/2014
➟ Autorització a ENDESA per fer les
obres pel desplaçament de línies
elèctriques de baixa tensió al terme
municipal de Vilanova d’Escornalbou.
➟ Concessió d’un ajut de 267,30 € a
l’escola Font de l’Arc per a la realització
de la sortida prevista pel dia 9 de maig
a la Fira Muntanyum.

➟ Concessió d’un ajut de 150 € a
l’Associació Esportiva de Vilanova
d’Escornalbou per sufragar les seves
despeses.
➟ Concessió d’autorització per a dur a
terme la venda ambulant de peix fresc
els dijous al matí a David Alonso Franch.
➟ 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.
➟ Contractació dels serveis del Sr.
Àngel Lluis Díaz Gonzalez com a
monitor de natació pel curs 2014.
➟ Establiment de dates, horaris i preus
del casal d’estiu 2014.
➟ Autorització del pas de la prova
esportiva “VIII MARXA BTT” organitzada
pel club ciclista Pratdip-L’Anjuba pels
camins del nostre terme municipal.
➟ Aprovació de les bases per la
col·locació de taules i cadires per al
servei de terrassa.
➟ Aprovació de les bases per a la
contractació del servei de bar a la
piscina municipal.

➟ Donar compte dels informes de
morositat del 4t trimestre de 2013.

➟ Aprovació de la bonificació del 95 %
de la quota de l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa
urbana en els supòsits de mortis causa.
➟ Donar compte de l’aprovació definitiva
del pressupost de l’exercici 2014.
➟ Aprovació de la liquidació definitiva
de l’obra “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic
de Vilanova d’Escornalbou –zona sud –
fase 3”.
➟ Aprovació de la liquidació definitiva
de l’obra “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic
de Vilanova d’Escornalbou –zona nord
– fase 4”.
➟ Aprovació de la modificació de
sol·licitud del PUOSC 2013-2017.

06/03/2014
➟ Aprovació de la formalització del
conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la “ ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la administración local”.

telèfons d’interès

➟ Sorteig dels membres de la mesa
electoral per a les eleccions maig 2014.

27/05/14
➟ Aprovació definitiva del compte
general.
➟ Aprovació del pla econòmic financer.
➟ Donar compte al Ple de l’informe
de la intervenció sobre el compliment
de l’objectiu d’estabilitat, deute públic
i regla de la despesa del pressupost
de l’exercici 2014 tenint en compte
les dades definitives de la liquidació
2013.
➟ Donar compte al Ple de l’informe de
la intervenció sobre les obligacions no
reconegudes durant un període de tres
mesos des del seu registre a data 31
de març de 2014, així com de l’informe
de tresoreria en el qual consten les
obligacions pendents que incompleixen
els terminis legals de pagament.
➟ Ampliació del termini d’exposició del
pla d’ordenació urbanística municipal i
la ISA.

Web de l’Ajuntament:

www.vescornalbou.cat

Ajuntament

977 83 75 19

Farmàcia

977 837 205

Cap Mont-roig

977 837 877

Bombers i emergències

112

Escoles

977 837 670

Consultori local

977 838 100

Mossos d’Esquadra

088

TAXI

609 301 051

Demanar hora metge

902 111 444

Guàrdia Civil

062

Emergències mèdiques

061

Llar d’infants

977 838 644

Hispano Igualadina (www.igualadina.net) Tel. 902 29 29 00

➟ Dilluns i dimecres: de 8.00 a 15:30 H. i de 16:30 a 19:00 H.

➟De dilluns a divendres feiners:

➟ Dimarts. Dijous i divendres: de 8.00 a 15:30 H

Vilanova Escornalbou - Reus: 06:55

HORARI BIBLIOTECA
➟DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17.30 A 19.30 H
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟DILLUNS: 08:15-10:30 H.

Horari d’autobusos

Horaris d’interès

HORARI AJUNTAMENT

Reus- Vilanova Escornalbou: 06:20/13:40/14:50/18:00
➟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):

➟DIMECRES: NO HI HA CONSULTA

Vilanova Escornalbou - Reus: 07:45

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

➟DIJOUS: 08:15-13:30 ➟DIVENDRES: 08:15-10:30 H.

Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15

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

➟DIMARTS TARDA: VISITES AL CAP MONT-ROIG

Notícies ajuntament
FIRAESPORT 2014

Tot Vilanova
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Amb l’aprovació de l’Avanç del
POUM es va iniciar un període
d’exposició pública de quaranta-cinc
dies perquè tothom pogués presentar
els seus suggeriments. Amb aquests
suggeriments i el resultat dels
informes de Territori i Sostenibilitat
(Urbanisme i Medi Ambient) es va
redactar el document definitiu per a
l’aprovació inicial.

La tercera cursa de BTT VILABOU era
una prova puntuable per al Campionat
de Catalunya BTT-XC. Un total de 342
bikers van poder gaudir d’un circuit
exigent que passava pel terme de
Vilanova, amb un bon àpat com a
recompensa per l’esforç fet.
La cursa de Muntanya Vilabou, tant
la curta com la llarga, eren puntuables
pel circuit de curses de Muntanya
del Baix Camp. Aquestes curses feien
un recorregut per diferents llocs
del terme de Vilanova i dels termes
veïns: el Sender dels Carlins, el Clot
de l’Areny, el Bec de la Gallina Cega,
el Collet Rodó, el Coll dels Pins Vents,
el Collet de les Forques, els Molins, el
Castell d’Escornalbou, la Palomera,..
La cursa llarga tenia un recorregut de
24 quilòmetres i un desnivell positiu
1200 metres i la cursa curta 13,59
quilòmetres i un desnivell positiu de
533 metres. Van participar-hi un total
de 160 corredors.
Pels qui volien gaudir més del
paisatge, sense tantes presses, podien
fer la Caminada VILABOU, que feia el
mateix recorregut que la Cursa Curta;
o la Passejada Familiar, que tenia un
recorregut de 7 quilòmetres, recorrent
Sant Magí, passant per l’Arbocet i pel
Mas Munté.
Els més petits aquest any, a part de
poder gaudir amb els inflables, el tir amb
arc, els ponies, el rocòdrom,...també
van poder participar en la primera BTT

Pels qui volien gaudir
del paisatge podien
fer la Caminada
VILABOU, que feia el
mateix recorregut que
la Cursa Curta; o la
Passejada Familiar,
que tenia un
recorregut de
7 quilòmetres,
recorrent Sant Magí,
passant per l’Arbocet i
pel Mas Munté.
VILABOU juvenil i en la primera cursa
de muntanya VILABOU juvenil.
Com tots els anys, la carpa principal
i la pista de les escoles van acollir
diverses exhibicions: patinatge, futbol,
zumba, taichí, … L’Avinguda de Reus va
ser també en aquesta edició la zona
d’expositors i la biblioteca municipal va
acollir una exposició de fotografia del
Montsant.
EL concurs de fotografia d’Instagram
va ser una altra de les novetats
d’aquesta tercera edició, amb premis
per a les tres millors fotografies. A
la pàgina web de firaesport (www.
firaesport.cat) podeu veure les
fotografies guanyadores així com les
de totes les activitats realitzades durant
aquests dos dies de fira.
Com sempre, la fira no hagués
estat possible sense l’ajuda de tots els
voluntaris que, d’alguna manera o altra,
han col·laborat en fer possible aquesta
nova edició. Moltes gràcies a tots!!!
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TRAMITACIÓ
DEL POUM
A la revista de l’estiu passat ja us
vam explicar que era el POUM, el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.
Ha passat ja un any i hem fet molts
avanços en la seva tramitació. Cal
recordar que és l’instrument de
planificació urbanística més important
del municipi i que ha de marcar les
pautes dels propers vints anys; per això
la gestió d’un expedient d’aquest tipus
és llarga i complexa. Alguns municipis
han estat fins a 14 anys!!

Els dies 26 i 27 d’abril vam celebrar
la tercera edició de FIRAESPORT a
la nostra població, aquest any, amb
algunes novetats.

pàgina

Una vegada aprovat inicialment,
es va tornar a obrir un període
de quaranta-cinc dies perquè
tothom interessat presentés les
seves al·legacions, es van demanar
informes als departaments de totes
les administracions afectades i es va
donar audiència als pobles limítrofs.

Pel que fa al procés de participació
ciutadana, es va realitzar una xerrada
oberta a tothom el passat dia 5 de
juny a la qual van assistir els tècnics
redactors del POUM i l’alcalde. Així
mateix, es va organitzar una exposició
a l’edifici de l’ajuntament amb els
plànols i documentació del POUM
perquè tothom les pogués consultar
amb tranquil·litat.
Per tal de donar més possibilitat
a tots els interessats a presentar les
seves al·legacions, es va ampliar el
termini d’exposició pública fins el dia
27 de juny.
Una vegada estudiades totes
les al·legacions i tots els informes
sectorials dels departaments, s’està
elaborant el document perquè el Ple de
l’Ajuntament l’aprovi provisionalment,
document que després serà enviat a
la Comissió Territorial d’Urbanisme
perquè sigui aprovat definitivament.

CAMPANYA
D’INFORMACIÓ PER
LA PREVENCIÓ DEL
MOSQUIT TIGRE
Ja fa un any vam començar la
campanya d’ informació per la
prevenció del mosquit tigre, un
mosquit molt comú, de color quasi
negre i amb franges blanques a les
potes i una ratlla blanca que va del
cap al tòrax.
Aquests últims mesos, la tècnica de
salut del Consell Comarcal, ha dut a
terme diverses xerrades per a informar
sobre les mesures a tenir en compte
per prevenir l’aparició del mosquit
tigre. La conferència es va fer al casal
de Jubilats i es van explicar, a part de la
prevenció que s’ha de fer, com evitar
que el mosquit tigre ens piqui i que fer,
un cop t’ha picat, per tal d’alleugerir
les molèsties.
A l’escola es fa ver un taller pràctic

sobre el mosquit tigre. Els nens i nenes
van elaborar un mapa de punt de
cria del mosquit tigre, on havien de
buscar llocs del pati de l’escola on es
pogués acumular aigua i s’hi pogués
mantenir durant uns 5 o 6 dies. Un
cop trobats aquests llocs, havien de fer
un pla d’atac, és a dir, buscar solucions
perquè no se’n pugui acumular. Un
cop acabat el taller, tots els alumnes
van rebre una acreditació d’agent
antimosquit.
Seguint amb aquest seguit
de mesures preventives a tota
la població, amb aquesta nova
publicació de la revista “Tot Vilanova”,
donem un imant amb un resum de la
informació preventiva més important
per a prevenir l’aparició del mosquit
tigre.

pàgina
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CASAL ESTIU 2014

Aquest mes de juliol, un
cop finalitzat el curs escolar,
els nens i nenes han pogut
gaudir un altre cop de totes
les activitats del casal d’estiu
durant 6 setmanes. El David,
la Rachel i la Pili han estat els
monitors encarregats de dur
a terme el casal.
Com cada any, diversos
establiments de la població
han col·laborat amb el casal
d’estiu i han fet passar una
estona entretinguda a tots
els nens i nenes. Han fet

croquetes amb el Joan, han
anat a veure els cavalls a
l’hípica, han fet ceràmica amb
el Xavi, han vist com funciona
la cuina del Reiet del Camp,
han visitat el veterinari de
l’Arbocet, han anat a fer de
pagesos a l’hort de l’Enric,
han anat a la llar d’infants a
explicar un conte en anglès,
han passat un matí al castell
d’Escornalbou, han après a
estampar samarretes amb
el Dimitri, han anat al cine
amb el Valentí, han fet una

PLA ZONAL DE LA XARXA
LOCAL DE CARRETERES

cercavila amb els capgrossos
que han fet a la llar amb la
companyia dels grallers de
Vilanova,....
A part de les excursions,
al casal han fet cup cakes,
musicoteràpia amb el David,
la Mònica i la Michala,
gimnàstica, teatre amb
anglès, mandales amb la
Feli,...tot un munt d’activitats
per fer passar a tots els nens
i nenes un estiu d’allò més
entretingut!!!

LLIBRE D’HISTÒRIA DE VILANOVA
El passat mes d’octubre l’Ajuntament i el Sr.
Carles Maristany i Tió, van signar un contracte
d’edició d’un llibre d’història sobre la nostra vila.
Carles Maristany i Tió (Premià de Mar
1941) és enginyer i llicenciat en Geografia
i Història per la Universitat de Barcelona. Ha
publicat nombrosos treballs sobre temes de
Geografia (Guia de Botarell, Guia de Vilanova
d’Escornalbou, La comarca del Matarranya)
sobre història (Senyoria i població al Camp
de Tarragona: la vila de Cambrils) i també ha
fet incursions en el terreny de la toponímia
(Toponímia de Vilanova d’Escornalbou). A més,
també ha estat president del Centre d’Estudis
Comarcals Josep Iglesies.
El Sr. Maristany ha estat treballant en la
redacció de l’obra titulada provisionalment
“Notícies històriques de Vilanova
d’Escornalbou”, centrada en la divulgació
històrica, geogràfica, demogràfica i econòmica
de la localitat de Vilanova d’Escornalbou, des
de la creació de la vila fins a la primera meitat
del segle XX.

a s s e s s o r i a

Hi podem trobar els conreus més usuals
de cada segle, l’evolució de l’economia i de la
de demografia, i també els fets històrics més

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

Notícies ajuntament

importants que han passat a Vilanova durant
aquests segles.
Esdeveniments com la pesta del 1652, en
la qual Vilanova fou la població més castigada
en nombre absolut i relatiu de morts, si fem
cas dels documents parroquials que s’han
conservat, i que també va afectar l’Arbocet, la
Guerra dels Segadors o la Plaga de les Llagostes
del 1687, s’expliquen en aquest llibre amb tota
mena de detalls.
Els canvis urbanístics, l’evolució urbana, les
lleves dels soldats, l’evolució de les escoles,
les tradicions festives durant tots aquests
segles tant de Vilanova d’Escornalbou com de
l’Arbocet, són altres dels fets importants que
l’autor relata en aquest llibre.
L’ajuntament de Vilanova portarà a terme els
tràmits de publicació del llibre un cop revisat
i documentat fotogràficament. D’aquesta
manera, la nostra població ja disposarà d’un
recull exhaustiu de la història de la població
fins al segle XX.
Si algú vol fer cap aportació al llibre, ja
siguin fotografies o algun tipus de document
històric, ens el pot fer arribar a les oficines de
l’Ajuntament.

C/ Indústria, 8-10
43300 MONT-ROIG DEL CAMP
Tel. 977 837 006
Fax: 977 837 242
info@montgestio.com
www.montgestio.com

El pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de
Tarragona, proposa nous criteris de disseny per les amplades
de les carreteres segons el relleu, el trànsit i l’entorn adaptant la
normativa vigent a les necessitats de la xarxa local. Actualment,
la longitud de la xarxa local és de 1085 Km i podria arribar a
1287 Km quan finalitzi aquest pla zonal. A aquesta xarxa local
s’hi incorporaran 231 Km de camins, repartits entre el Camp
de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
S’han prioritzat les actuacions necessàries en dos grups,
segons la magnitud del dèficit, en relació amb els criteris de
disseny establerts en el Pla Zonal, la intensitat del trànsit i
l’accidentabilitat de la carretera.
La gestió del Pla Zonal s’aprovarà en el programa quadriennal
d’inversions que determinarà les actuacions a les carreteres que
s’hauran d’executar durant el període de quatre anys. S’estudiarà
prèviament cada actuació i s’avaluarà el seu cost i els seus
impactes socials, econòmics i ambientals. L’horitzó temporal
del Pla Zonal es fixa en 16 anys de duració, dividit en dos fases:
la primera del gener de 2014 al desembre de 2021 (Grup1), i
la segona de gener de 2022 al desembre de 2029 (Grup 2).
Vilanova d’Escornalbou n’ha sortit molt beneficiada i està
prevista la actualització i remodelació dels trams que uneixen
el nostre poble amb altres poblacions veïnes.
La carretera T-310, que uneix la nostra població amb
Mont-roig, la carretera de Vilanova d’Escornalbou a
Riudecanyes i la circumval·lació de l’entrada a la població
fins a l’Avinguda de Catalunya, també estan incloses dins
aquest pla zonal. S’executaran dins el grup 2, excepte la de
Vilanova a Riudecanyes que està inclosa en el grup 1.
Aquest pla zonal també incorporarà camins a la xarxa local
sempre que compleixin com a mínim un d’aquests requisits:
■ Que serveixin d’unió de nuclis de població de més de 150
habitants, segons el cens oficial, sempre que la via no estigui
dins d’una zona urbana o d’un sector urbanitzable delimitat.
■ Que serveixin d’unió de nuclis, encara que siguin inferiors
a 150 habitants, quan hi hagi en tot el seu recorregut una
població total superior al cens esmentat.
■ Que comuniquin el nucli de més població del municipi
amb la xarxa de carreteres.
■ Que constitueixin l’accés a estacions de ferrocarril amb
servei de mercaderies separades més d’1 km del nucli de
població o l’accés a centres d’activitat separats més de 3 km
de la carretera o del nucli de població, i amb una IMD de vehicles
pesants superior a 100.
■ Que constitueixin l’accés principal a aquells centres
d’interès cultural, esportiu i de lleure amb més de 50.000
visitants anuals, i que estiguin separats mes d’un quilòmetre
de la carretera o del nucli de població.
■ Que tinguin la condició de variant que escurci sensiblement
itineraris entre dos nuclis i que, segons el corresponent estudi
cost benefici, resulti amortitzable en un període de trenta anys
amb una taxa interna de retorn del 10%.
■ Que permetin el tancament d’itineraris sempre que,
mitjançant un estudi cost-benefici, resultin amortitzables en
un període de 30 anys amb una taxa interna de retorn del 10%.
■ Que constitueixin un tram de variant que donant continuïtat
a la xarxa de carreteres, elimini el pas per les travesseres.
Per tant, i seguint aquests criteris, el camí de Vilanova
d’Escornalbou al Castell d’Escornalbou, serà un dels que
s’inclourà dins el pla zonal de la xarxa local i s’executarà durant
la segona fase.

￼

Tot Vilanova

AGOST DE 2014

Notícies ajuntament
AVANTATGES
DE L’ÚS DE
L’E-TRAM
La pàgina web de l’Ajuntament posa a disposició
de tots els ciutadans l’ús de l’e-tram, tràmits en línia
que és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds
i tràmits per Internet.
L’e-TRAM fa possible que els ciutadans des de
qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:
■ accedir a la informació necessària sobre tràmits
locals
■ iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
■ consultar l’estat i el contingut dels seus tràmits
L’aplicació permet als usuaris fer instàncies
genèriques, demanar cita amb càrrecs electes o
tècnics municipals i fer queixes o suggeriments.
També es poden sol·licitar documents personals
com: volants d’empadronament o de convivència,
altes o modificacions al padró municipal, o demanar
còpies compulsades de documents municipals.
L’ús d’aquest servei agilitza la gestió de
les sol·licituds, reduint el temps de resposta
considerablement. Segons les dades d’aquest
aplicatiu durant aquest any el temps de resposta de
les sol·licituds presentades ha estat d’una setmana
de mitjana.
Per altra banda, us animem a tots a subscriure-us al
butlletí electrònic de la pàgina web de l’Ajuntament;
actualment, hi ha 56 persones subscrites. D’aquesta
manera cada divendres rebreu les últimes notícies
publicades i els actes de l’agenda pels propers set
dies. Així sempre estareu puntualment informats.
La subscripció es pot fer des del botó “Estigues
informat” de l’apartat ACTUALITAT de la nostra
pàgina web.

SONORITZACIÓ
DE LA SALA DEL
CINEMA DEL
CENTRE CULTURAL
Durant aquests últims anys s’ha anat condicionant
la sala del cinema per tal de poder-hi fer tot tipus
d’espectacles: cinema, ball, teatre, concerts....
Es va començar amb la rehabilitació de l’escenari,
substituint les fustes, condicionant la part de sota
per habilitar-la com a magatzem i com a vestuaris.
L’any 2010, es va dur a terme la rehabilitació de
la coberta de la sala, amb bigues de fusta i panells
d’aïllament recoberts amb teules. També es van
recobrir les parets amb panells de fusta i es van
pintar les parets.
Un any més tard, es va adquirir una nova pantalla
de cinema i un projector per tal de millorar el servei
de cinema i poder ampliar-lo amb la reproducció de
documentals i pel·lícules amb format CD.
Continuant amb la dotació i millora dels avenços
tecnològics, aquest any se’ns ha concedit una
subvenció a la Diputació de Tarragona, per un
import de 6.000 €, per adquirir nou material
de sonorització com ara amplificadors, caixes
acústiques i amplificadors.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
El dia 18 de maig Vilanova va acollir una de
les proves del Campionat del Món de Policies.
Aquest campionat consta de tres proves diferents:
el campionat de contrarellotge individual, el
campionat de ruta, que es van fer a Salou, i la de
BTT, que es va fer a Vilanova d’Escornalbou.
La competició està reservada exclusivament
a tots els membres, masculins i femenins, dels
Cossos i Forces de Seguretat Estatals, Policies
Autonòmiques i Policies Locals de qualsevol país
del món.
Ciclistes de diferents països van venir a Vilanova
a participar en el campionat de BTT i van poder
gaudir de la ruta de BTT que ja vam preparar per
la prova de Firaesport 2014.
Després de l’entrega de premis, tots els
participants van ser obsequiats amb un dinar que
van poder degustar gràcies a tots els voluntaris
de la població que, una vegada més, van voler
col·laborar en aquest esdeveniment.
Agrair també la col·laboració a totes aquelles

persones que van anar a marcar la ruta, que es
van col·locar als punts de control, que van fer les
fotografies,....gràcies a tots!!!
El pròxim mes d’octubre, el Club excursionista
REDDIS organitza la Marxa Dufour 2014 a Vilanova
d’Escornalbou, una competició d’orientació i
regularitat. Per aquesta ocasió esperem també
poder comptar amb el màxim de voluntaris per què
tot surti bé i poder fer de Vilanova d’Escornalbou
un referent en el món de l’esport.

Un pas més des del Banc
de Sang i Teixits
Que és el plasma?
El plasma és la
part líquida de la
sang i representa
el 55% del volum
sanguini total.
Està format
majoritàriament
per aigua i
proteïnes,
entre les quals
destaquen
les immuglobulines (anticossos) , els factors de
coagulació i l’albúmina.
El plasma és el component sanguini més deficitari
al nostre país. La seva demanda és molt elevada, ja
que cada dia molts malalts necessiten l’administració
de medicació elaborada a partir del plasma. Aquests
medicaments s’anomenen hemo derivats.
Els hemo derivats elaborats a partir del plasma,
s’utilitzen per tractar patologies com l’hemofilia,
hemorràgies greus, malalties autoimmunes,
deficiències congènites...
A dia d’avui, el plasma que s’obté de les
campanyes de donació de sang convencional és
insuficient i no permet garantir el nivell òptim de
subministrament, per aquest motiu des del Banc
de Sang i Teixits, estan apostant per una donació
especial: LA DONACIÓ DE PLASMA.

Objectius de la donació de plasma
Aquest pla, persegueix un doble objectiu:
■ Vetllar per la seguretat sanitària
■ Aconseguir l’auto abastiment d’aquest
component (evitant la importació d’altres països)

Que permet aquesta donació:
■ Obtenir més quantitat de plasma (600 ml. a
diferència de la donació de sang que és de 250 ml)
■ Com que el donant conserva els glòbuls
vermells, la recuperació és quasi immediata, per tant
pot repetir la donació a partir dels 15 dies següents.

(pot donar 12 vegades a l’any)
■ Es pot alternar amb les donacions de sang,
respectant d’interval mínim de donació (4mesos les
dones i 3 mesos els homes)

Qui pot ser donant:
Qualsevol donant, independentment del grup
sanguini. Cal disposar de temps, ja que el procés
dura 40 minuts aproximadament. Tan sols s’ha de
tenir les venes prou “dobles” per al retorn de la sang.

Com funciona:
El donant és
connecta (amb una
agulla semblant
amb la de donació
de sang) a un
separador cel·lular,
basat en un sistema
que centrifuga
(separa les diferents
cèl·lules sanguínies)
i recull el plasma.
Posteriorment,
retorna, la resta de
cèl·lules al donant
mitjançant
la
mateixa via.

El procés de donació:
1 • Concertar dia i hora amb el Banc de Sang:
Hospital Sant Joan Reus, Joan XXIII (Tarragona) ...
2 • Realitzar qüestionari i signar el full de
consentiment.
3 • Passar un reconeixement mèdic.
4 • Fer la donació.
Unes setmanes desprès de la donació, el donant
rebrà a casa una analítica que inclou més paràmetres
que els de la donació de sang : proteïnes totals i
proteïnograma.
Us animo a tots a que ho proveu, i us espero
en la propera campanya de donació de sang a la
nostra vila.
DOLORS OLLÉ ARAGONÈS
REGIDORA DE SALUT
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INICIATIVES DE
RECUPERACIÓ DE TERRES EN
PROCÉS D’ABANDONAMENT
Fa unes setmanes el
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
medi Natural, va organitzar al Mas
Bover (Constantí) una jornada
que portava per títol “ Iniciatives
de recuperació de terres en
procés d’abandonament”.
La presentació de la Jornada va
anar a càrrec del Sr. Antón Ballvé,
director dels Serveis Territorials
del DAMM a Tarragona.
A continuació hi hagué una
sèrie d’intervencions de diverses
persones, entre aquestes
intervencions vull destacar la
del Sr. Jordi Rosell, professor
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, va parlar sobre la
importància de recuperar terres
en procés d’abandonament.
El Sr. Rosell mostra una sèrie
de dades sobre la població
mundial. El creixement del
nombre d’habitants del planeta
és constant, ha estat molt gran
al llarg dels segles XIX i XX.
Actualment la població de la terra
supera de llarg els 7.000 milions
d’habitants i les perspectives
són que l’any 2050 se superin
els 9.000 milions, per la qual cosa
caldrà conrear totes les terres
aptes per l’agricultura per poder
satisfer la demanda d’aliments
d’aquesta nombrosa població.
Serà necessari aprofitar totes les
terres aptes, tot esperant que
el canvi climàtic no converteixi
en deserts zones actualment

aprofitables. Ens diu que les
perspectives no són massa,
massa optimistes.
A continuació va parlar la
Sra. M. del Mar Garriga, cap del
Gabinet Jurídic FCAP, que va
tractar sobre els aspectes jurídics
pel manteniment de terres en el
cooperativisme. La necessitat
de fusions de cooperatives que
s’han fet i que caldrà continuar
fent per disposar d’entitats més
fortes, que puguin gestionar
millor els recursos al llarg de tota
la cadena.
La tercera intervenció fou la
del Sr. Agustí X. Gonzalez , del
DAAM de Lleida.
El Sr. González va parlar de
diversos tipus de concentracions
parcel·làries que s’han fet a Lleida.
Seguidament va intervenir el Sr.
Jordi Marti de Terra Franca. El Sr.
Martí va explicar que Terra Franca
és una associació que té per
objectiu dur a terme iniciatives
per l’impuls del manteniment
del territori. Una d’aquestes
iniciatives és la següent; avui
en dia hi ha força propietaris
que per diversos motius no
poden conrear les seves finques
principalment per qüestions
d’edat i no tenen qui continuï en
la tasca, però els agradaria veure
conreada la finca encara que el
rendiment que en poguessin
treure fos baix o molt baix.
També hi ha gent que no té
feina i que estaria disposada a

agafar alguna d’aquestes terres
i conrear-la.
Terra Franca pot assessorar a
l’hora de fer un contracte entre
la persona propietària de la finca
i la persona disposada a conrearla. Després també poden fer un
seguiment i orientar a la persona
que agafa la finca en les feines
que cal fer per obtenir un bon
resultat.
Després hi hagué dues
intervencions que van explicar
també les seves iniciatives.
Faig aquest escrit perquè
crec que els temes tractats en
aquella jornada van ser força
interessants, particularment les
explicacions del representant
de Terra Franca. Dies després
vaig parlar amb un membre de
Terra Franca i em va dir que si
hagués propietaris disposats a
cedir alguna finca i persones
interessades en conrear-les,
podrien venir i donar-nos més
informació sobre aquest tema.
Per aquest motiu si hi ha
alguna persona interessada en
participar en algun dels dos casos
anterior us demanaria que ho
comuniquéssiu a l’Ajuntament.
Si hi ha interessats
demanaríem a Terra Franca, que
vinguessin i ens ho expliquessin
millor.
Potser podria ser un primer
pas interessant!!
ENRIC SABATÉ ANGUERA
Regidor d’Agricultura

OBRES A LA PISCINA
El passat dia 21 de juny es
va obrir la temporada de la
piscina municipal de Vilanova
que s’allargarà fins al 31 d’agost.
Com l’any passat, la piscina
està oberta tots els dies de la
setmana d’onze del matí a set
de la tarda, exceptuant el dia 28
d’agost, Festa Major de Vilanova.
Els preus de les entrades
s’han mantingut igual que en
els anys anteriors i el sistema
d’abonament s’ha continuat
fent, ja que és molt avantatjós
per les famílies que volen gaudir
durant l’estiu de la piscina
municipal.

En altres temporades
s’havien fet diverses obres de
manteniment de la piscina: es
va canviar els plats de dutxa
exteriors, la bomba de la piscina,
el sistema de cloració, es va fer
la rampa d’entrada,...
Aquest any s’ha canviat
l’enrajolat de la piscina petita,
ja que el seu desgast molestava
als banyistes.
Amb totes aquestes millores
i les que es puguin anar fent
en anys vinents, esperem que
puguem gaudir de la piscina
durant molt de temps.

C/ Font, 9 (Cal Peiri)
Vilanova d’Escornalbou
(TARRAGONA - Baix Camp)
elreietdelcamp@gmail.com
www.reietdelcamp.com
Reserves al:
977 83 82 30 - 618 74 62 51

• RESTAURANT •

FESTA MAJOR
DE SANT JOAN A
L’ARBOCET

Aquest any, tot i la
pluja, l’Arbocet ha celebrat
la seva Festa Major de Sant
Joan.
Els actes van començar
el diumenge dia 22 de
juny amb un concert
a la plaça de l’Euterpe
amb la Coral “Veus de
la Terra”. Com sempre,
el dia de la revetlla, les
havaneres, el rom cremat
i la coca van fer passar a
tots els assistents una nit
fantàstica amenitzada pel
grup “Veus de Reus”.
El dia de Sant Joan,
la pluja va fer acte de
presència, però tot i així,
el concert vermut es va
poder celebrar en un

garatge particular després
de la missa celebrada en
honor a Sant Joan Baptista.
El bon temps de la tarda
va permetre fer el ball
de festa major a la plaça,
amb el grup CARIBE, el
mateix que va amenitzar
el concert-vermut del
migdia.
Esperem que hagueu
passat una bona festa
major!!!

SUBVENCIONS
Com
cada
any
l’Ajuntament sol·licita tota
una sèrie de subvencions a
diferents organismes que
ens ajuden a dur a terme
tasques de manteniment
i inversions.
La Diputació de
Tarragona cada any treu
la convocatòria d’una sèrie
d’ajuts relacionats amb el
Medi Ambient i la Salut
Pública que són:
R e d u cc i ó d e l a
proliferació d’animals
peridomèstics i control
de plagues: amb la qual es
dur a terme el tractament
dels edificis municipals per
evitar l’aparició d’insectes,
formigues,... I des de l’any
passat també duem a
terme la campanya contra
el mosquit tigre.
Millora de la qualitat de
l’aigua de consum humà:
amb la que realitzem tots
els controls necessaris
de l’aigua de xarxa
d’abastament domiciliari.
Seguretat a les zones de
bany: amb la qual oferim el
servei de socorrisme de la
piscina tots els estius.
Cada any també se
sol·licita una subvenció
per fer inversió en
equipaments municipals
de caire cultural. En els
darrers anys s’han anat fent
petites obres a la Sala del
Cinema del Centre Cultural,
dels quals us hem anat
informant puntualment

en aquesta revista.
Aquest any procedirem
a millorar notablement
la sonorització d’aquesta
Sala.
Aquest any i com a
novetat, la Diputació ha
convocat el Pla especial
d’inversions sostenibles,
que es resoldrà durant el
proper mes de setembre.
El nostre Consistori
ha sol·licitat l’ajut per
l’adequació de l’enllumenat
públic dels carrers
Mont-Roig del Camp i
Escoles, Urbanització de
sota de l’escola (carrers
Montbrió del Camp,
Riudecanyes, Arbocet i
Tomás Gil i Membrado) i la
urbanització Residencial
Parc d’Escornalbou.
Esperem poder realitzar
aquesta actuació el
més aviat possible ja
que aconseguirem una
reducció important de la
factura de la llum.
La Generalitat de
Catalunya, entre d’altres
ajuts, ens concedeix una
subvenció per mantenir
el funcionament del Jutjat
de Pau. I des de l’any
2009 també concedeix
als municipis de menys
de 5.000 habitants una
compensació per la
dedicació complerta o a
temps parcial dels càrrecs
electes. En el nostre cas,
sufraga les despeses de la
dedicació del Sr. Alcalde.
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Escola Font de l’Arc - Moltes Gràcies!
Aquesta vegada l’escrit de la
revista no és pedagògic ni explica
el que hem fet a l’escola, és una
reflexió petita i íntima que volíem
fer, que necessitàvem fer.

paraules. Nosaltres hem necessitat
gairebé un curs per anar assumint
i poder convertir en paraules el que
teníem amagat al cor i que encara
ara aflora als ulls.

...
Tot, si ho mireu bé, convergeix en
nosaltres
perquè ho anem assimilant,
perquè ho puguem convertir en
paraules
i perduri en el temps,
el temps que no és res més
que un gran bosc de paraules.
...

Aquest ha estat un curs diferent,
marcat per un parell de fets que cada
dos per tres tornaven al pensament
dels i les mestres i que sens dubte
ens han tocat.

Cançó, L’arrel i l’escorça
Miquel Martí i Pol
Potser és tard, però es necessita
temps per convertir la vida en

Compartim il·lusions, temps,
dubtes, angoixes amb les persones
que ens envolten, i sense saber
ben bé perquè, química en diuen?,
amb unes hi tens una afinitat i una
estimació especial. Aquest és el
cas de l’Elena i la Yolanda. L’Elena
una companya de la ZER, mestra
itinerant de música primer, mestra
a Duesaigües després i sobretot

amiga. La Yolanda mare de l’escola,
membre del comitè d’Escoles verdes
del Centre, implicada en tot el que
feia referència al centre, vital, oberta
sempre a col·laborar, donar idees i
suggeriments, dir clarament el que
pensava.
Que injusta és la vida! Òndia, quan
és hora de gaudir del millor, diu prou.
És igual que se sàpiga que s’està
acabant, o que arribi de cop i volta
sense avisar. La ràbia encara és dins
nostre i com sempre no entenem
el perquè, però amb el temps anem
aprenent a conviure-hi, a portar-ho.
Final de curs és època de revisions
i valoracions, podríem pensar que tot
el que s’ha pogut fer no és important
si ho comparem amb l’absència i la
pèrdua, però és justament aquest

dia a dia, el treball, les il·lusions... el
que fa presents els absents, treballar
en allò que elles haurien volgut,
continuar el que elles van començar
i pel que lluitaven, pel que estimaven
i estimem.
Cal continuar sí, cal recordar sí,
però ens ha costat un curs poder
posar paraules als nostres sentiments
i necessitàvem fer-ho.
Moltes gràcies per haver tingut
l’ocasió de conèixer-vos, de treballar
amb vosaltres, de riure amb vosaltres,
d’aprendre de vosaltres. Són poques
paraules, matusseres potser, que
volem que s’afegeixin al gran bosc
de paraules que és el temps.
El Claustre de
l’Escola Font de l’Arc

LLAR D’INFANTS
Nil, Liam, Teo, Andreu, Oriol,
Èlia, Paula, Vega, Eidan, Laura, Laia,
Martí, Nèlia; molts de vosaltres vau
començar al setembre, d’altres ho
heu anat fent durant el curs, i ja
veieu, estem al juliol, com passa el
temps!! Un curs més que s’acaba
i, com cada any, acomiadant-nos
d’aquells que ja heu passat dos anys
a la nostra Llar.
Durant aquest temps que hem
passat junts, podem dir, que tots
hem après de tots, i la Glòria i jo les
primeres, amb aquesta professió
tan bonica que tenim, mai deixes
d’aprendre, d’inventar, de descobrir,
de desenvolupar la creativitat i la
imaginació i, tot això, ho fas amb un
sol objectiu: que els nostres infants,
cada un d’ells, visquin les seves
pròpies històries, que creixin dia a
dia amb allò que viuen i que aprenen;
motivar i emocionar sempre i, a la
vegada emocionar-se amb tot el que
es viu.
Vivències que no només les
hem viscudes nosaltres, sinó que
pares i mares també heu sigut
partícips d’elles, veient com els
més menuts s’han anat fent grans
i com, sense adonar-vos, vosaltres
també. Compartint amb nosaltres
les il·lusions, les preocupacions, els
reptes, les victòries, el anar fent,…
petites coses que fan que els més
menuts de casa i, un mateix, creixi
com a persona.

ballar els gegants i com d’altres
nens/es tocaven el timbal; hem anat
al forn de pa a buscar el pa de pessic
per fer la nostra mona de xocolata;
hem pintat amb xocolata, hem jugat
amb farina, hem aprés cançons,
colors,… ah!! I cada dia miràvem quin
temps feia! Oriol, avui ha sortit el sol?

Durant aquest temps hem viscut
moltíssimes coses! Hem vist veure
caminar a l’Eidan, la Laia i a la Laura;
com l’Oriol, la Paula, l’Èlia, en Liam,
el Teo, el Nil, la Nèlia i la Vega els hi
han tret el bolquer! Hem compartit
moments amb els més grans del
poble, celebrant la Castanyada, on
l’Eloi i en Pau es van disfressar de
Castanyeres i ens van explicar que
eren les castanyes, els moniatos, …
fent que passéssim una gran estona.
Un altre dia van venir els nens de P5
i 1er i ens van representar un teatre,
però la història escrita per ells!!

Amb la Rachel hem après a dir
Good Morning, I’m happy!, Jump,
stop, run, one, two, three,…dóna gust
veure a tots ells gaudir a la vegada
que aprenen anglès. I, aquest any,
hem fet musicoteràpia amb el David,
cada dia que venia era una sorpresa!
Quin instrument ens portarà avui??
Amb ell, hem après que era el silenci,
fort, fluix, agut, greu… un nou món a
descobrir!

També, vam anar a l’escola a veure

Han estat tantes coses, que ens

faltarien línies per poder-les explicar.
Només hem queda acomiadar-me
de:

ens adonem que moltes vegades els
adults ens compliquem i, realment
som el que som.

L’ Andreu, amb les teves abraçades
hem aprés que sou tal, com sou, que
allò que doneu us surt del cor.

L’Èlia, amb la teva dolçor has fet
que els moments més amargs del dia
desapareguin, no canviïs.

L’Oriol, ens has ensenyat que es
pot aprendre molt de tot allò que
ens envolta, inclús solament mirant
la Lluna.

I, La Paula, que t’has convertit amb
tota una nena gran, orgulloses estem
d’haver pogut posar el nostre gra de
sorra en aquests temps que has estat
amb nosaltres.

El Nil, sorprenent l’energia i
felicitat que desprens, així dóna
gust anar a treballar a les 8 del matí,
gràcies per fer-me somriure cada
matí.
El Liam, amb les teves ganes
de conèixer i fer coses, la nostra
professió té sentit.
El Teo, la teva naturalitat fa que

I, compartint aquestes paraules,
desitgem de tot cor, el millor en
aquesta nova etapa que comenceu.
Marramiaus, passeu un molt bon
estiu!
Clara Porras,
Directora de la Llar d’Infants Els
Marramiaus.
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l’entrevista:
JÚlia GARRIGÓS
Habitualment en aquesta secció
he aprofitat per presentar-vos diversa
gent del nostre poble amb molta, molta
experiència. Tasca força enriquidora per
a tothom, per què ens permet conèixer
experiències viscudes que ens aboquen
a records comuns per a molts. Bé, per
uns més que per altres, depenent de
l’edat.
Aquest cop però, toca canvi. Vull girar
la mirada cap un altre sector del nostre
poble, els joves. Que ens expliquin què
fan i com s’ho fan per tirar endavant,
quines perspectives tenen i el que
pensen del dia dia.
Us vull presentar a la Júlia Garrigós
Sabaté. Veïna de Vilanova i filla del Miquel
Garrigós i la Tere Sabaté, actualment es
guanya les garrofes a Castelldefels.. Però
que sigui ella qui ens ho vagi explicant:
• Què recordes de la teva infantesa
a Vilanova?
La veritat és que puc dir que he tingut
una infància molt feliç, que no crec que
hagués pogut ser millor a cap altre lloc. Tinc
molts bons records, sobretot de l’estiu: els
boti-botis, la piscina, l’excursió al castell,
jugar amb fang i aigua de la font, sortir a la
fresca, jugar a la plaça, fer coves... També
en tinc de la tardor quan abans d’anar a
dinar anàvem a la plaça i jugàvem, recordo
un dia que vam estar jugant amb les fulles
que el pobre Josep Maria després va haver
d’escombrar!
• Ja veig que t’ho passaves molt bé,
però també anaves al cole, què me’n dius
de l’escola del poble?
A l’escola vaig aprendre molt, érem molt
pocs alumnes i els mestres estaven molt
implicats. Vaig tenir-ne de molt bons però
recordo amb especial carinyo a la Carme,
una mestra que vam tenir a 5è de primària
que venia cada dia des de Tortosa, vaig
aprendre moltes coses que després em
van anar molt bé a la ESO.
• Va ser molt fort el canvi de l’escola
a l’institut de Mont-roig?
Sí, bastant, vam passar d’estar en una
escola de 30 alumnes on tots ens coneixíem
a un institut de 300 on hi havia gent molt
diversa.Aquest canvi em va anar bé, vaig fer
amics i em vaig anar acostumant a estar a
un lloc més gran que Vilanova, i això em va
preparar per a després, perquè si no el canvi
cap a Castelldefels hagués estat molt fort.
És curiós perquè tot i que al
començament l’institut per mi era un lloc
“molt gran” en realitat és un institut petit
on a batxillerat en algunes classes només
érem 2.
• Tu que vas anar a l’institut a Montroig i a l’escola a Vilanova, que n’opines
de l’educació d’aquí? Creus que hagués
estat de més qualitat si haguessis anat
a fora (a Reus per exemple)?
Vaig fer tota la primària al poble i la ESO
i el batxillerat tecnològic a Mont-roig. Jo
n’estic molt contenta, com ja t’he comentat,
l’escola del poble permet que els mestres
puguin dedicar-se molt als alumnes i hi ha
un ambient molt familiar on s’aprèn molt.
Pel que dius de la qualitat la veritat és que
jo no vaig notar cap diferència entre els que

venien de l’escola de Mont-roig o Miami i els
que veníem de Vilanova.
Pel que fa a l’institut de Mont-roig no en
tinc cap queixa, hi ha molta gent que diu
que no és un bon institut, i no sé perquè, jo
he sortit molt ben preparada i mai he tingut
la sensació de tenir menys nivell que cap
dels meus companys de la universitat.
• Els que tenim fills cap a on creus que
els hem d’orientar?
Jo crec que una de les coses més
importants avui en dia és parlar idiomes,
l’únic motiu que veig per portar el teu fill
a una escola/institut que no sigui el que
li toca és per portar-lo a un centre on
l’educació sigui íntegrament en anglès o
francès. Els idiomes obren moltes portes i
tal com està tot avui en dia no està de més
tenir l’opció de marxar fora.
És important que estudiïn el que els
agrada però també que ho enfoquin cap
alguna cosa amb futur professional. Avui
en dia hi ha molta gent amb carrera (i no
carreres fàcils precisament) que no troben
feina. S’ha de ser realista, en l’època actual
el millor és estudiar alguna carrera amb
clares opcions de trobar feina. Sempre ets
a temps d’estudiar allò que t’apassiona però
té menys aplicacions professionals.
• Hi ha alguna cosa de la teva infància
a Vilanova que t’agradaria esborrar?
Només hi ha una cosa que ara que veig
amb perspectiva m’agradaria esborrar i té
a veure amb la religió. Al poble estem dos
anys anant a catequesi i després fem la
comunió, això vol dir que quan tenia 7-8
anys vaig començar a anar a doctrina. Jo em
creia tot el que m’explicava el mossèn, des
d’Adam i Eva fins als pecats venials, mortals,
l’infern... Totes aquestes coses que ara sé
que són tonteries en aquell moment em
van afectar molt. Havia d’anar en compte
de no fer massa pecats venials i sobretot
de no fer-ne cap de mortal perquè si em
moria (que tal com se m’havia dit, qualsevol
dia podia no despertar-me) aniria a l’infern.
Ja em diràs quin pecat mortal pot fer una
criatura de 7 anys!
• Després de l’institut te’n vas anar
sola a viure a Castelldefels, no? Com va
ser l’experiència de marxar d’un poble
tan petit com Vilanova a una ciutat com
Castelldefels?
Sí, després del batxillerat vaig anar
a viure a Castelldefels per estudiar
Telecomunicacions a l’EETAC, una facultat
de la UPC. Va ser un canvi molt gran i al
començament no va ser fàcil estar tan
lluny de casa però tenia la sort que la meva
germana ja hi vivia i em va ajudar molt. Amb
el temps m’he anat adaptant a Castelldefels
i la veritat és que m’hi sento molt a gust.
• Ara treballes a Barcelona, oi? Et va
costar trobar feina?
El que havia après de programació
d’aplicacions web i mòbils durant la carrera
i les pràctiques em va permetre trobar
feina abans d’acabar la carrera. Vaig entrar
a treballar a Círculo de Lectores l’agost de
l’any passat i vaig presentar el projecte final
de carrera (que consistia en una aplicació
per tablets enfocada a persones amb
problemes de salut) al setembre.A Círculo
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la meva feina consistia en programar una
aplicació pels tablets que porten els agents,
que són els encarregats de visitar els socis
per fer les comandes i portar-los els llibres.
Aquest abril vaig entrar en un procés de
selecció de Softonic. Potser coneixes la seva
web de descàrregues, que és molt famosa.
A principis de maig vaig fer l’última prova i
em van fer una oferta per entrar a la seva
empresa. Davant d’aquesta oportunitat
vaig decidir deixar Círculo de Lectores
i a principis de juny em vaig incorporar
a Softonic. La meva feina consisteix en
programar la seva l’aplicació Android, que és
una guia d’aplicacions on es poden trobar
reviews, articles, tutorials... L’aplicació es
pot descarregar del Play Store d’Android
i també està disponible per iPhone i iPad.
• Parlant de Castelldefels, Barcelona...
ja sabem que sempre hi ha la típica
discussió sobre què és millor, si viure
a una ciutat o a un poble. Quines coses
creus que ens afavoreixen als que encara
estem al poble?
Un dels grans avantatges de viure
al nostre poble és que és petit. Moltes
vegades em pregunten d’on sóc i dic “de
Vilanova d’Escornalbou”. Llavors em diuen
que no coneixen el poble i em pregunten
quants habitants som, i jo contesto molt
orgullosa que només som 500 habitants.
Molta gent ho veu com una cosa dolenta,
però no en tenen ni idea. A Vilanova tots
ens coneixem. Recordo un dia que anava
amb la Sònia amb patinet pel desvio i vaig
caure. Acabaven de passar en cotxe el Joan
Francesc i l’Eduard i en veure que havia
caigut van tornar a veure si necessitàvem
alguna cosa. Aquests petits detalls són els
que em fan valorar, sobretot ara que sóc
fora, la vida al poble.
Un altre avantatge és la tranquil·litat, no
saps com m’agrada venir aquí i no sentir
passar cotxes constantment, ambulàncies...
El nostre poble està en un lloc privilegiat, al
mig de la muntanya i al costat del mar, i a
més tenim molt a prop ciutats com Reus
on podem accedir als serveis que ens falten
aquí.
La veritat és que el poble, tot i ser petit,
té bastant de tot: consultori mèdic, piscina
pública, la biblioteca, l’escola, la guarderia...
A més es fan moltes activitats gratuïtes,
com la informàtica per la gent gran. Ho sé
perquè ma padrina hi ha après a fer servir
l’ordinador(l’ordenador, que diu ella) i n’està
molt contenta.
• Què creus que ens perdem de la
ciutat que sigui imprescindible?
Una de les coses que més trobo a
faltar quan sóc al poble és una connexió a
internet decent. En aquest aspecte el poble
està bastant endarrerit respecte d’altres
llocs. El problema és que això seguirà així
fins que a Telefònica li sigui rendible fer
arribar una millor connexió.
Per altra banda, el transport públic que a
les ciutats com Castelldefels o Barcelona és
constant i funciona molt bé aquí es troba a
faltar. De fet, si vols anar a qualsevol lloc val
més que tinguis cotxe perquè només passa
un autobús i tarda molt a arribar a Reus...
• Com veus a nivell polític Catalunya?
Doncs estem en un moment difícil, des
del govern de Madrid sembla que no volen
entendre que la independència no és un
invent del Mas, sinó que som molts els que
ja fa temps que estem cansats i que volem
un canvi. Rajoy va cometre un gran error el
dia que va dir que no al pacte fiscal perquè
molta gent que abans no s’havia plantejat

la independència ara sí que la vol.
Espero que el 9 de novembre puguem
votar amb llibertat i que es respecti el
resultat, sigui el que sigui. Els que volem
que guanyi el Sí-Sí també hem d’entendre
que per donar un pas tan important és
imprescindible que la majoria sigui absoluta.
També crec que és molt important evitar
enfrontaments entre nosaltres perquè
això donaria més força als que volen
desacreditar-nos.
• I més enllà de la relació entre
Catalunya i Espanya, quines mesures
creus que haurien d’adoptar els polítics
per solucionar la situació actual?
Per començar,crec que no s’hauria
d’estar perjudicant la classe mitja com s’està
fent. Enlloc de pujar l’IVA, que ha afectat a
tots per igual, trobo que s’haurien d’haver
apujat els impostos a aquells que tenen més
diners, a les empreses grans, etc. També és
veritat que això és fàcil de dir però no de
fer perquè les empreses grans són les que
ens han de treure de la crisi generant llocs
de treball, i que les persones amb diners
són les que ara mateix tenen més capacitat
per consumir i reactivar l’economia. També
crec que no s’hauria d’estar retallant el pilar
fonamental de la societat del benestar que
és la sanitat pública.
Per altra banda trobo que s’haurien
d’augmentar les ajudes als estudiants per
assegurar que tot aquell que té capacitat
per estudiar ho fa. Això al final és una
inversió que torna a les arques públiques
si el país ho sap aprofitar. El problema que
tenim aquí és que la gent qualificada marxa
a altres països a buscar-se la vida. Per evitarho s’hauria d’apostar fort per R+D (recerca i
desenvolupament), perquè Espanya s’està
quedant enrere pel que fa a investigació.
Molts científics han de marxar per falta de
recursos i això ens passarà factura d’aquí
uns anys. Si no volem ser la mà d’obra barata
d’Europa hem d’apostar per la innovació.
Una altra cosa que m’indigna són
totes les infraestructures inútils que s’han
construït sense bons estudis que en
justifiquessin la construcció, ja que més
tard s’ha vist que aquesta no ho estava.
Em refereixo, per exemple, a tots aquests
AVE que no agafa ningú i als aeroports
sense avions. Com és possible que no es
fes un estudi de mercat per confirmar que
la despesa que es feia acabaria amortitzantse?
• El futur polític del país és incert
però i el teu futur, com el veus?
Bé, per ara sembla que al meu sector hi
ha bastanta feina. D’aquí a uns anys ja es
veurà, però per ara no em preocupa.
El que em sap greu és que
professionalment no tinc futur aprop del
poble i per tant, hauré de seguir vivint per la
zona de Barcelona. Però la meva intenció és
seguir venint els caps de setmana i aprofitar
les vacances per venir.
No sé si la Júlia es podrà guanyar la
vida a prop de casa, o si a la llarga, ho
voldrà fer. El cert és que ara ho té tot
bastant clar. Quan parles amb ella veus
que hi ha poques coses de les que dubti,
notes que hi ha certs aspectes que els té
més que coll a vall, com si ja es donessin
per sabuts i en els que ja no cal perdrehi més el temps. Té la mirada posada
endavant, denota idees clares i concises,
transmet confiança, traspassa futur..
Joan Escoda Teigell
Regidoria de Cultura.
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Entitats
JUNTA DE LA SECCIO RECREATIVA
M’agrada fer poble!!
Per això sóc de la Junta!!!
(Aquest és el nostre logo per les
samarretes de 2014-15).
Una vegada més s’apropa la Festa
Major!
És el moment de fer l’escrit per a la
revista , el moment per a fer balanç
de tot un any.
No sabem com fer-ho perquè la gent
del poble vingui a les reunions que
convoquem; hem canviat l’hora; hem
passat papers per totes les cases,
però no canvia res, la gent continua
passant de la Junta!!
Creiem que hi ha coses a millorar i
ens agradaria conèixer de primera
mà l’opinió dels vilanovins/nes ja
que no sabem com fer-ho millor si
desconeixem que en penseu.

Volem recordar que la Junta és una
associació sense ànim de lucre en el que
tots som voluntaris i intentem fer-ho el
millor que sabem.
Per acabar voldríem agrair a la Provi
Bargalló, Jaume Anglès, Amadeu Salvadó
i a les seves parelles, el fet de quedar-se
un any més a la Junta tot i haver finalitzat
el seu període dins d’aquesta associació.
Els components de la Junta 2014-15 som
els següents :
Provi Bargalló, Amadeu Salvadó, Jaume
Anglès, Ana Nica, Carme de la Cruz,
Fàtima Rofes, Glòria Anguera, Anna
Ferré, Andreu Devesa, Txell Ribé, Andreu
Pérez, Joan Bonet, Sergi Cabré, Nico Nica
i l’ajuda de Dani, David, Rosalina i Miki.
Jo? Passo de la Junta.
No fa gaire que visc a Vilanova, tan sols
7 anys. Quan em van dir de ser de la

COLLA GEGANTERA I GRALLERS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
Aquest hivern, els nostres nous
grallers i timbalers han començat un
curs de gralla i timbal amb un nou
professor, l’Aixalà. Durant aquestes
últimes sortides, el toc de les gralles
i dels timbals de la colla han sonat a
bon ritme per tots els pobles que hem
visitat.
Per nosaltres és un orgull veure com
augmenta el “planté” de músics de la
nostra colla i com gaudeixen de cada
sortida. Ara ens faltaria que els pares
també s’animessin a fer de geganters,
en necessitem més. De vegades
només podem treure un dels gegants
a les sortides i ens agradaria que no
fos així.

Per si voleu acompanyar-nos, les
pròximes sortides seran:
■ 17 d’agost: Tarragona

Cada cop que fem una sortida tots
junts, és un dia que passem de diversió:
conèixer nous pobles, nova gent,
ballar, berenar,...Proveu-ho, es fantàstic.
Volem agrair a tot el poble el suport
que ens han donat durant aquests
anys en les sortides que hem anat
fent i sobretot als pares i mares que
acompanyen als seus fills poble a
poble perquè puguin gaudir del món
geganter.

CONSELL
PARROQUIAL
Hola amics!
El passat 15 de juny es va posar
en funcionament el nou local de
CÀRITAS. Com tots sabeu CÀRITAS
forma part de l’Església, junt
amb mossèn Pasqual i el consell
parroquial. Formem un grupet i ens

■ 13 de setembre: Cambrils
■ Octubre: Alcover i Almoster
(data per confirmar)
I ja sabeu, us esperem!!!
COLLA GEGANTERA I GRALLERS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
HTTP:/GEGANTSVILANOVAESCORNALBOU.
BLOGSTOP.COM.ES/

fem càrrec del repartiment dels aliments
a les persones que tenen pocs recursos
i es fa cada quinze dies.
Per disposar d’aquests aliments,
l’assistenta social fa una valoració a
les diferents famílies per tal de què en
puguin gaudir.
Van pujar unes senyores per
ensenyar-nos com havíem de repartir
els aliments, també hem anat a
reunions informatives i al final de curs
a una trobada de voluntaris al poble de

junta varies persones em van dir “quin
pringue”... i si, quin “pringue”. L’última
festa organitzada per la Junta van ser
quasi 12 hores de treballar, suar i córrer,
però també de riure, passar-s’ho bé i
sobretot fer poble. La primera reunió de
la junta ni tan sols coneixia el nom de la
gent i ara la Provi, l’Amadeu, el Jaume,
l’Ana, l’Anna, la Fàtima, la Glòria, l’Andi,
la Txell, l’Andreu, el Joan, el Sergi, el Miki,
la Rosalina, el David, el Daniel, .... ja són
amics meus.
Això està molt bé, fer poble però... que
vol dir fer poble? Quedar-se a fer la

pàgina

9

cervesa al bar? Passejar per Vilanova?
O esforçar-se perquè la gent estigui
a gust i contenta en aquests 4
carrers que composen aquest poble
amb nom tant llarg. Perquè no us
enganyeu,... si no us, ens impliquem
tots en mantenir les nostres festes,
les nostres tradicions, i fer que la gent
es quedi al poble, això s’acabarà. Els
que ara som de la Junta marxarem
perquè també tenim altra feina, i si
no entra gent nova, gent amb ganes,
amb implicació hi haurà un moment
en que no hi haurà ni Sant Jaume, ni
Sant Joan, ni Cap d’any ni res de res. I
llavors la queixa quina serà? En aquest
poble no es fa res... mira Mont-Roig,
mira Montbrió, mira.... això sembla un
barri residencial...
Jo, no passo del poble. Estimo on vaig
néixer però també estimo el poble en
el que visc i per això soc de la Junta!!
Molt bona FESTA MAJOR a tots !!!
La Junta.

Anc
Benvolguts vilanovins/es, des
de l’ANC Vilanova d’Escornalbou
per la Independència, us volem
desitjar una bona Festa Major.
També volem agrair-vos el suport
que hem rebut en els nostres últims
actes, com la conferència a càrrec
d’Oriol Amat i “Encén la Flama per
la Independència”, on vam comptar
amb el suport d’associacions,
persones en representació d’alguna
entitat i persones a títol individual,
tots ells bolcats per reivindicar el
dret a decidir. Si us interessa podeu
veure en l’enllaç següent, com es
va desenvolupar tot l’acte “Encén
la Flama per la Independència”
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=10203282094469
087&id=1111506548
Segurament ja sabreu la què
s’està preparant per la propera
Diada, la V a la Diagonal i la Gran
Via de Barcelona. Nosaltres també
estem preparant la nostra V, i
l’hem anomenat la V de la Baronia.
Aprofitant l’aplec anual dels pobles
de la Baronia d’Escornalbou, hem
vist una cita excel·lent per reivindicar
el nostre dret a decidir, un dret que
encara que alguns considerin irrisori,
el volem exercí, un dret que no deixa

a ningú sense poder dir la seva.
A més de la V de la Baronia,
estem intentant aconseguir
places d’autobús per poder assistir
a Barcelona la propera Diada, i
col·laborem juntament amb les
Assemblees Territorials de la Regió
4, en la celebració del mosaic que es
durà a terme a Tarragona el proper
dissabte 16 d’agost a l’amfiteatre, el
qual anirà dirigit al senyor Matteo
Renzi, primer ministre d’Itàlia i
president de torn de la UE, no cal dir
que hi esteu tots convidats.
De cara als actes que es celebraran
a Vilanova l’onze de setembre, ja
farem ressò dels mateixos quan els
tinguem enllestits.
Una vegada més, us volem animar
a seguir endavant, i un cop celebrem
la nostra Diada encarem la recta final
fins al 9 de novembre amb la mateixa
il·lusió i afany de llibertat, que només
nosaltres hem de decidir on i com
Volem Viure.

l’Aleixar. Ens van trobar amb persones de
tots els pobles veïns i diversos mossens,
entre ells els de Reus, Alforja, Mont-roig,
Riudoms,…Vam passar una nit molt
agradable i esperem que un altre any
la puguem organitzar al nostre poble.

es va fer una petita inauguració, van
pujar les senyores encarregades i es
va donar un ram de flors a la senyora
Mercè Escoda amb agraïment a la seva
dedicació durant tants anys. Moltes
gràcies Mercè!!!

També comptem amb l’ajuda de
l’ajuntament que cada quinze dies va a
buscar el menjar al banc dels aliments
i cada tres mesos han d’anar al banc
d’aliments de la “Unió Europea”.

Abans d’acomiadar-nos hem de
donar les gràcies pels donatius que
ens han fet arribar per l’església i
Caritas.

El dia que es va obrir el local nou,

Esperem poder ajudar-vos durant
molt de temps.
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ADF
Hem arribat a l’estiu, com és normal les
temperatures són altes i la humitat baixa, si
això va acompanyat del vent, tan freqüent
a casa nostra, el perill d’incendi forestal és
extrem.
Des de l’ADF s’intenta prevenir els
incendis i reduir la seva propagació, si per
mala sort es produeix. Fa uns dies que vam
demanar al departament de medi ambient
per netejar alguns camins i el sota bosc de
les vores dels mateixos per tal de crear una
barrera que dificulti la propagació del foc.
Per participar en la convocatòria d’aquests
ajuts ha calgut preparar molts papers i
també incloure a aquesta documentació els
fulls amb les autoritzacions dels propietaris
dels terrenys afectats. Des de l’ADF donem
les gràcies a tots els propietaris que han
donat la seva conformitat i als que encara
no l’han donada, els hi demanem que s’ho
pensin bé, creiem que valdrà la pena, si ens

CORAL CANTÀVILA
Benvolguts convilatans, fa temps,
millor dit anys, que ens coneixem com el
“Cor Parroquial”, doncs va ser així que vam
començar amb mossèn Piqué.
Quan ell ens va deixar les coses van
canviar, doncs no teníem qui ens dirigís.
Llavors vam anar buscant i per sort vam
trobar unes persones del món de la
música que ens va donar el seu suport per
continuar sense defallir.
Sempre els haurem d’agrair el seu
recolzament per poder superar el buit tan
gran que teníem i també el que ens va
deixar la Roser, veu i persona magnífica
que sempre està present en nosaltres quan
comencem algun repte difícil, doncs el seu
caràcter era de tirar endavant malgrat tot i
sense por.
Per sort no totes les coses et giren
l’esquena, potser per la voluntat que hi
posem i ara podem dir que les coses
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donen els diners i podem netejar alguns
indrets, segur que tots en traurem algun
benefici. Gràcies.
També aprofitem per dir-vos que el
passat dimecres 23 de juliol un equip de
reporters de TV Reus va venir a Vilanova.
Aquest equip prepara un programa en què
parlaran i tractaran d’un grup o associació
de cada un dels pobles del Baix Camp. De
Vilanova van proposar parlar de l’ADF del seu
funcionament i de les tasques que realitza.
Durant el matí d’aquell dia vam
acompanyar l’Ona, la Carol i l’Aleix per
diversos indrets del terme, van filmar molt
i ens van fer moltes preguntes, Van quedar
molt sorpresos de les fantàstiques vistes
que es poden contemplar des de les nostres
muntanyes.
Per acabar, dir que encara no sabien quan
TV Reus emetrà el programa, segurament
a partir de l’octubre, ja ens ho faran saber
perquè tenim ganes de veure’l, no?
Gràcies.

van millor. Per començar direm que hem
augmentat el nombre de membres del
cor: dos homes i dues dones, però el més
important és que ja tenim directora, la
Montse amb moltes ganes de fer coses
noves, donant a la coral un aire diferent. Tan
diferent que va ser ella qui ens va empènyer
a buscar-li un nom i per fi ens vam decidir
per “Cantàvila”. Ara bé, això no vol dir que
deixem de banda les cançons de sempre
o sigui de l’església; doncs continuem
assajant amb l’Elisabet, ella és la peça
imprescindible de la coral, ja que amb la seva
constància i dedicació fa que els diumenges
i principalment les festes siguin diferents, és
a dir més solemnes.
Com podeu veure no tanquem les portes
a ningú, és més ens agradaria poder dir l’any
que ve que hem tornat a augmentar els
membres de la coral i Així sia!!! Per acabar
volem dir-vos que preparem noves cançons
i que ens agradaria estrenar-les d’aquí a poc
temps.
Gràcies i fins aviat,

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
Enguany hi ha hagut el canvi de junta de
l’associació, motiu pel qual no podem deixar
de felicitar i agrair el seu esforç i dedicació
als membres que abandonen el seu càrrec,
i desitjar el millor per a la nova junta.
Parlar de l’associació de jubilats vol dir
parlar de salut, i de cultura, de societat, i
de ciència. Per que avui en dia gràcies a la
gent gran i la seva tasca d’ajuda a les famílies
cuidant els nets.
Cultura, per que sou els dipositaris del
coneixement de la vostra història viscuda, i
societat per que al disposar de mes temps
lliure sou els que podeu dedicar temps a
visitar els amics, fer excursions i activitats
que us enriqueixin i ajudin a tenir millor
relació amb els veïns.
De vegades no s’ha valorat prou la gran
tasca social que suposa anar a jugar a cartes
i berenar, cosa senzilla, però que ajuda a
les persones més grans a mantenir una
xarxa social d’amistats, una activitat que fa
treballar el cervell, i ajuda a tot hom a estar
més feliç i més sa.
Un altre activitat d’innegable valor alhora
de cuidar i mimar les relacions socials són
els dinars, berenars i sopars que s’organitzen

en les dates especials. Per fer germanor no
hi ha res millor que fer una bona reunió al
voltant de la taula.
També cal agrair a l’ajuntament
l’oportunitat de gaudir de dues activitats
diàries durant el curs destinades a mantenir
i a millorar la salut, física, emocional,
intel·lectual, cultural i social de la gent gran
del poble.
Sovint no parem compte de el que ens
passa i col·locar-ho en la perspectiva de
tota la vida viscuda. De petits aprenem de
tot, i comencem aprenent a moure el cos
quan aprenem a caminar, d’ adolescents el
més important eren les relacions personals,
els amics, d’adults la feina, i ara que som
grans, pot ser no ens adonem compte, però
comença a pesar més el nostre interior, la
nostra memòria, els records, i les emocions
que compartim amb els que ens són més
propers. És hora de cuidar les emocions,
fer coses per estar contents, més feliços,
tranquils, i compartir-ho.
Per això cal cuidar-nos, de la salut del
cos, les emocions, i la ment -es el millor per
allargar la nostra qualitat de vida. I amb això
us desitjo un bon estiu.

Entitats
EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
MICA EN MICA MILLORANT
Ja estem a mitja temporada i la cosa
va funcionant. Es va començar com
una prova i s’ha consolidat.
Aquest és el segon any i cada
vegada hi anem amb més ganes de
millorar i els resultats ho confirmen.
Aquest any l’equip el formen: el
Jaume Dalmau (pare), Enric Sabaté,
Carles Angles, Joan Enric Teigell,
Josep Anguera i Eloi Anglès.
Fins el dia d’avui s’han disputat 13
jornades i estem a la posició 14 de
21 equips que participem, estem

per davant de pobles històrics a la
competició com: Pratdip , Mont-roig
,Miami, Benissanet ,Alforja, Cabaces
, Bot. Pel que fa a la classificació
individual tenim el Jaume Dalmau
(pare) en 34 posició, 53 bitlles fetes,
Joan Enric Teigell a la 37 posició amb
52, l’Enric Sabaté a la posició 44. Cal
recordar que hi participen vora 180
tiradors. Bé, a la pròxima revista ja
informarem de com hem acabat
la temporada. Una cosa és segura:
molt millor que l’any passat. Força
bitlleros!!!

ASSOCIACIÓ DE
DONES DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU I
L’ARBOCET
DIADA COMARCAL DE DONES
DEL BAIX CAMP
El dia 21 de Juny es va celebrar la
“Diada Comarcal de dones del Baix
Camp” al castell d’Escornalbou. El
títol de la trobada va ser: “la dona
i el reciclatge”. Es va anar a dinar a
Riudecanyes i el dia va anar força
bé.
ANEM D’EXCURSIÓ
El dissabte 12 de juliol
l’associació de dones de Vilanova
d’Escornalbou i l’Arbocet van fer
una sortida al poble d’Àger on
vam visitar El Centre d’Observatori
de l’Univers del Montsec. En el
Centre vam veure el sol i les seves
erupcions i ens van fer una mica
d’explicació. El guia va posar el
sol en diferents raigs lumínics
i ens va explicar que el sol esta
a temperatures molt elevades i
que el sol és un gas enorme això
vol dir que s’hi hi entréssim per
una banda podríem sortir per una

altra i no xocaríem amb res. Després
de l’explicació vam anar a una sala
anomenada L’Ull del Montsec que és
una instal·lació excepcional, consisteix
en un planetari digital que permet
recrear el cel en qualsevol moment.
Vam anar a dinar a un restaurant
del poble, el menjar era deliciós. A
tothom li va agradar molt, hi va vindre
força canalla petita i això va animar a
tot el grup. A la tarda vam anar a veure
unes ruïnes del Castell i la Col·legiata
de Sant Pere d’Àger. La Col·legiata
està al damunt d’un turó i domina el
nucli del poble. Primer es va construir
el Castell i va ser el punt neuràlgic del
domini d’Arnau Mir de Tost.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
El dia 13 de Juliol gràcies a la
participació de tota la gent del poble
es van recaptar 371 €.
Gràcies per la vostra col·laboració.
L’Associació de dones us desitja un
bon estiu.

LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Vilanova d’Escornalbou, 15
d’agost de 2014
El temps passa, corre i vola, no
ens donem compte i tornem a ser a
l’estiu. Un altre any tornem a preparar
el festival amb molta il·lusió.
Som molts nens, nenes i grans
disposats a fer-vos passar una bona
tarda en aquesta bonica plaça que
ens hi trobem per totes les festes.
La “Lliga contra el Càncer” compta
a part de totes les persones, amb
metges psicòlegs i treballadors
socials especialitzats en aquests
casos, també grups específics de
voluntaris i persones que han estat
diagnosticades d’un càncer i ara

ajuden a aquelles que l’estan passant.
Els diners que es van recollir
l’any 2013 són 2611,85 €. En nom
de la lliga i el meu propi doncs les
gràcies a tots els col·laboradors
d’aquesta bonica aportació. També
a l’Ajuntament i a totes les persones
desinteressadament m’han ajudat en
aquesta tasca.
També aquest any dedicarem
aquest festival amb molt d’amor i
carinyo, que és el que ella ens feia
sentir....tots sabem en qui estic
pensant.
Moltes i moltes gràcies Yolanda!!!
Delegada de la Lliga Contra el
Càncer de Vilanova d’Escornalbou

Tot Vilanova

AGOST DE 2014

Passatemps
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Sudoku
Sudoku
Sudoku

Sudoku

preguntes

les

lligades
per Enric Sabaté

Preguntes lligades
Preguntes lligades

Nou concurs de les preguntes lligades: entre
tots aquells que encertin totes les preguntes
i ens les fassin arribar a l’ajuntament, es
sortejarà un obsequi. El guanyador sortirà a
la propera edició de la revista TOT VILANOVA

El passat 12 de juliol un bon grup de gent de
Vilanova va manar d’excursió.
L’associació de dones havia organitzat una
interessant excursió a Àger, municipi de la
comarca de la Noguera. En arribar vam anar a
visitar el Centre Astronòmic on vam poder veure
unes imatges del Sol i les seves taques també,
i altres astres i cossos que volten per l’espai.
Després de dinar vam visitar la Col.legiata,
dedicada a Sant Pere, allí ens van explicar moltes
coses sobre la història d’aquesta població.
Sobre la geografia d’aquesta zona, és del que
menys en parlem, per això vaig a l’Enciclopèdia
per preparar unes preguntes, per completar
l’aspecte geogràfic.
Aquesta tasca va per tothom, els que va manar
i els que no van anar a l’excursió aquell dissabte.
Preguntes:
➟ Quins són els límits naturals de la Vall
d’Àger a l’est i a l’oest?

➟ En l’aspecte cultural Àger tenia unes
danses pròpies i típiques. Sobre aquestes
danses pregunta, Quan?, On? I Qui les
ballava?
La ramaderia sempre ha estat important en
l’economia de la població d’Àger i la seva vall.
Tradicionalment el bestiar de llana i les cabres
eren importants. Els pastors practicaven la
transhumància, a l’estiu els pastors portaven
els seus ramats a altres indrets i a l’hivern eren
les terres d’Àger les que rebien ramats de fora.
Per acabar, pregunto:
➟ On portàven els ramats d’Àger a l’estiu?

➟ Quina era la procedència de la majoria
dels ramats que arribaven a l’hivern?

7

diferències
Busqueu les 7 diferències que hi ha entre aquestes dues il·lustracions.
Semblen iguals, però no ho són!
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Matrícula oberta tot l’any
■

Servei de menjador propi

■

Musicoteràpia

■

Anglès...

Agost
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M
d’estiu
Vilanova d’Escornalbou
T’hi esperem!
Amb la col·laboració de les següents entitats:
➟secció recreativa

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

➟associació de dones
➟secció esportiva
➟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
➟coral cantàvila
➟ANC

