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Firaesport
Els dies 22 i 23 d’abril
celebrarem la sisena
edició de la fira
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Festa
Oli
El passat mes de
desembre vam
celebrar la primera
festa del’oli nou
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Festa
Major
d’estiu

Arranjament
de la teulada
de l’església

Aquest estiu hem gaudit
de la nostra festa major
amb moltes novetats

En breu començaran les obres
de millora de l’església de Sant
Joan Baptista
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Nou aparcament municipal

PLENS I JUNTES
DE GOVERN.
Horaris

pàg. 3,4,5,6 i 7
notícies

pàg. 8
una zona amb molta afluència
de vehicles, sobretot els caps
de setmana, ja que és un dels
accessos a la nostra població
i molts visitants acostumen a
aparcar en aquest carrer.

Com ja tots sabeu, aparcar
cotxes dins el nucli antic està
totalment prohibit, excepte
en zones delimitades, i abans
de disposar d’aquest nou
espai, els vehicles només

podien aparcar a la zona de
les escoles. Amb aquesta
nova actuació, es dona per
finalitzada la reorganització
de l’aparcament al nostre
poble.

ESCOLA
LLAR D’INFANTS

pàg. 9 i 10
entitats

pàg. 11
passatemps

Us recomanem

En l’edició de la revista
“Tot Vilanova” del passat
mes d’agost, anunciàvem
la compra d’un terreny que
serviria per a la construcció
d’un nou aparcament
dissuasiu a la nostra població,
inclòs en un projecte del
Consell Comarcal i finançat
per la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de
Catalunya, per la Diputació de
Tarragona i per Fons Leader.
Actualment aquesta obra
ja està acabada i disposem
de 35 places d’aparcament,
delimitat amb tanques de
fusta i il·luminat, a l’Avinguda
Catalunya, un lloc ben situat
i a tocar del nucli antic
del poble. El projecte, que
ascendeix a 34.000 €, està
totalment finançat pel Consell
Comarcal del Baix Camp.
L’avinguda de Catalunya és

pàg. 2

31 de març:
Conferència
sobre Eduard
Toda a càrrec dels
alumnes de l’escola
Font de l’Arc

22 i 23 d’abril:
FIRAESPORT

primavera,
estiu
Actes innovadors
organitzats per la
junta de la secció
recreativa
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Ajuntament

RESUM dels acords
JUNTES DE GOVERN

de la Lliga contra el Càncer.

04/08/2016

➟ Concessió d’un ajut econòmic,
per import de 400 euros, al Consell
Esportiu del Baix Camp.

➟ Autorització a la Delegació de
Vilanova d’Escornalbou de la Lliga
contra el Càncer l’ús de la sala del
Cinema del Centre Cultural per la
celebració del Festival del Playback.
➟ Concedir un ajut econòmic,
per import de 1.000 euros, per
la col·laboració en les despeses
econòmiques d’organització
d’aquesta activitat.
➟ Aprovació de l’expedient
administratiu per la concessió d’ús
privatiu del Bar del Casal Municipal,
del plec de clàusules i exposició
pública.
➟ Aprovació les Normes Generals
d’organització i funcionament
de la Llar d’infants municipal “Els
Marramiaus” curs 2016-2017.
➟ Amortització parcial del préstec de
l’entitat BBVA

➟ Concessió d’un ajut econòmic de
500 euros al Club de Futbol Baronia
d’Escornalbou.
➟ Designació com a data de
celebració de la Firaesport 2017 els
dies 22 i 23 d’abril.
➟ Atorgació de la concessió
administrativa d’ús privatiu del bar
del casal municipal al Sr. Jordi Bultó
Sans
➟ Sol·licitud de diverses subvencions
de la Diputació de Tarragona:
suport als centres del primer cicle
d’educació infantil de titularitat
municipal, interessos de préstecs
del servei d’assistència municipal i
subvencions de caràcter excepcional
del servei d’assistència municipallínia d.

➟ Adjudicació de l’obra: “millora
dels punts de reserva d’aigua per
incendis i de vials” a l’empresa “Àrids
i Excavacions Montroig, S.L.”.

13/10/2016

➟ Aprovació de la sol·licitud de
subvenció puosc manteniment 20162017.

➟ Contracte menor de diferents
punts de subministrament elèctric
de l’Ajuntament.

15/09/2016

➟ Contracte menor de l’obra
d’arranjament de l’aigua

➟ Concessió d’un ajut de 60 euros a la
delegació de Vilanova d’Escornalbou

➟ Inici de prestació del servei de
reforç a la biblioteca

➟ Contracte menor del servei
d’assessorament energètic a
l’Ajuntament

➟ Tràmit d’audiència del Projecte
d’abastament d’aigua potable al
castell-monestir d’Escornalbou
aprovat per la Diputació de Tarragona.

➟ Aprovació del Pla Pressupostari a
mig termini 2017-2019.

10/11/2016

➟ Designació com a festes locals per
al proper any 2017, les següents:

➟ Designació com a representant
de l’ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou al consell escolar dels
centres Llar d’infants Els Marramiaus
i escola Font de l’Arc al Sr. Joan
Escoda Teigell, Regidor de cultura,
ensenyament i joventut.
➟ Col·laboració econòmica de 100
euros per a la realització de les
activitats de Sant Jordi a l’Ampa de
l’escola Font de l’Arc.

30/11/2016
➟ Autorització de la transmissió de
la llicència de taxi núm. 10212422-1.
➟ Aprovació de la sol·licitud del
Registre electrònic ERES de la
Generalitat.
➟ Sol·licitud de pas per a la realització
IV cursa de muntanya els 4 termes.

SESSIONS DE PLE

➟ Aprovació de la retirada dels
tractaments honorífics a Francisco
Franco.

Dia 23 de gener, Festa Major d’Hivern
– Sant Sebastià
Dia 28 d’agost, Festa Major d’Estiu –
Sant Agustí

30/11/2016:
➟ Aprovació inicial del pressupost
general per a l’exercici 2017
➟ Derogació del Registre de parelles
de fet.
➟ Moció de suport al referèndum, al
procés constituent i als ens locals i
electes investigats.
➟ Aprovació de la distribució del
superàvit
➟ Aprovació de la modificació per
suplement de crèdit
➟ Aprovació de la modificació
per transferències entre partides i
generació de crèdit.
➟ Aprovació de la renovació de la
pòlissa de crèdit

15/09/2016:
➟ Aprovació del Compte General de
l’exercici 2015

telèfons d’interès

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

Llar d’infants

977 838 644

Guàrdia Civil

062

Emergències mèdiques

061

La Cooperativa

97783 73 94

➟ Dilluns i dimecres

Horaris d’interès

08:30 - 15:00 h 16:30-19:00 h
➟ Dimarts, dijous i divendres
08:30-15:00 h

HORARI La Cooperativa
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟dilluns de 08:30 a 12:30 h

➟Obert tots els caps de
setmana de 10:00 a 13:00 h

➟dimarts tarda: Visites al CAP
Mont-Roig
➟dimecres de 08:30 a 09:40 h
➟dijous de 08:30 a 09:40 h
➟divendres de 08:30 a 09:40 h

Dipòsit legal: T115-2015

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

➟consultar la pàgina web
http://www.gencat.cat/ics/
usuaris/visites.htm
Per a possibles variacions”.

HORARI BIBLIOTECA
➟De dilluns a divendres de
17:00 a 19:00 h

Horari d’autobusos

HORARI AJUNTAMENT

➟De dilluns a divendres feiners:
Vilanova Escornalbou - Reus: 06:55
Reus- Vilanova Escornalbou: 15:30/18:30
➟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):
Vilanova Escornalbou - Reus: 07:45
Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15
➟Diumenges i festiu (tot l’any):
Vilanova Escornalbou - Reus: 08:35/16:45
Reus- Vilanova Escornalbou: 12:15 / 20:00

Notícies Ajuntament
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FESTES DE NADAL
Aquest mes de desembre ha
estat ple d’activitats per a tot tipus
de públic. Vam començar el mes
amb la celebració de la primera
Festa de l’Oli Nou i vam seguir
amb l’espectacle musical “Naltros
som així”, una petita mostra del
patrimoni oral mariner descobert
amb cançons, acudits, històries,…
La primera pujada del pessebre
a la Roca del Migdia va ser una
excursió molt bonica que esperem
que es repeteixi cada any. Un cop es
va arribar al poble, a la Plaça de la
Vila, l’Ampa de l’Escola Font de l’Arc
venia plantes i ornaments nadalencs.
Com cada any, desembre és un
mes associat a la Marató de TV3

i Vilanova també hi col·labora.
L’associació de dones va organitzar
una xocolatada popular per recaptar
fons per la Marató i, la meitat de la
recaptació del concert de bandes
sonores de pel·lícules de la banda
de música de la Ginesta, que es va
fer tot just després de la xocolatada,
també es va destinar a aquesta
causa.
L’últim dia de l’any els més
menuts van poder gaudir de la visita
dels patges de Ses Majestats els Reis
d’Orient, que recollien les cartes pels
entregar als Reis Melcior, Gaspar i
Baltasar. Els encàrrecs van arribar i
el dia 5 a la tarda, Ses Majestats van
visitar als nens de l’Arbocet i als de
Vilanova carregats de regals.

6a EDICIÓ DE
FIRAESPORT

Els dies 22 i 23 d’abril de 2017
celebrarem la sisena edició de
FIRAESPORT. Un any més, Vilanova
acollirà visitants de diferents edats
que podran gaudir de les activitats
organitzades per l’ocasió.
Com sempre, els més menuts
gaudiran dels inflables, de les curses
infantils i de la xocolatada que dóna
punt final a un cap de setmana
intens.
La cursa d’orientació o la
caminada familiar són un bon recurs
per passar un dia fent esport amb
la família, i també les activitats
dirigides que, any rere any, es fan

a la carpa principal del recinte
firal.
Un any més fem una crida a
tots els voluntaris i voluntàries que
vulguin col·laborar en qualsevol de
les activitats que es faran durant
la fira, ja sigui fent de reforç als
avituallaments dels corredors, fent
de control a alguna de les curses, o
ajudant a l’organització.
Esperem que aquesta sisena
edició torni a ser tot un èxit i que
tots passem un cap de setmana
intens però fantàstic.
Us esperem!!!

REFLEXIÓ DE L’ALCALDE
Pel que anem sentint i veient, un dels
problemes en què es troben diversos
municipis del país són els excrements
d’animals domèstics deixats al mig de la
via pública. El fet que alguns propietaris
no recullin els excrements de les
seves mascotes comporta, no tan sols
queixes i malestar entre els veïns, sinó
també una mala imatge del municipi
envers els visitants, a banda, és clar,
de menystenir les persones que sí que
recullen les defecacions dels animals i
que injustament es veuen incloses en
aquestes actituds, doncs, i que quedi
clar, no tots els propietaris d’animals
domèstics es comporten de manera
ineducada.
Per tal de combatre aquestes
actuacions ens preguntem moltes
vegades què mou les persones a tenir
aquest tipus de comportament incívic,
és per comoditat? què pretenem: donar
una mala imatge del poble?; molestar
el nostre veí? o, com que aquell ho fa
jo també?
Al final, després de discernir sobre
l’assumpte i donar-hi moltes de voltes,
arribo a la trista conclusió que per
reaccionar i actuar degudament hem
de rebre un escarment, som així.
Però, no creieu que és millor
promoure els valors de respecte i
solidaritat entre nosaltres, que no
pretendre perjudicar els altres?, en
definitiva, mantenir el poble net i no
esperar que ho recullin els altres, doncs
és una veritable llàstima veure que al
costat mateix de l’escola, o al mig de

la plaça ens hi trobem excrements que
qualsevol de nosaltres mateixos podem
trepitjar.
Des de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou ja s’han realitzat un
seguit de campanyes per poder posar
fi a aquests tipus d’actituds: publicacions
a la revista, Bans municipals, cartes
als veïns, publicació d’una ordenança
de civisme, contractació d’un guarda
vigilant, però tot sembla que no
funcioni.
Realment penseu que cal que
s’apliquin sancions perquè els drets de
tots nosaltres es vegin garantits?
L’assumpte dels excrements de
gossos només n’és un de molts, potser
dels més visibles, però com aquest
n’hi pot haver d’altres. Cal tenir cura
que el nostre comportament o fets
no comportin el deteriorament de les
relacions entre nosaltres.
Reflexionem-hi!, crec que per a una
millor convivència cal que tots hi posem
el nostre granet d’arena.
Finalment també volem recordar que
la Llei de protecció dels animals (Decret
legislatiu 2/2008 de 15 d’abril) obliga
als propietaris d’animals, entre d’altres,
a registrar els animals de companyia.
Aquest tràmit l’heu de realitzar a les
oficines de l’Ajuntament i en el moment
de fer-ho us subministrem gratuïtament
bosses per a la recollida dels excrements.
Sergi Ciurana Nicolau
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I Festa
de l’oli

El passat 4 de desembre
es va celebrar la primera
festa de l’oli nou a Vilanova
d’Escornalbou. La festa
estava prevista per l’últim
cap de setmana de novembre
però, per culpa de la pluja,
es va haver de suspendre i
posposar-la pel següent cap
de setmana.
Davant l’edifici de la
Cooperativa, a l’avinguda de
Reus, va ser el punt de trobada
de la festa, on es podien

comprar tiquets a dos euros
per adquirir pa i llonganissa
o arengada. L’aigua, el vi, les
olives i la fruita acabaven
d’arrodonir aquest esmorzar.
Van ser moltes les persones
que no es van voler perdre
aquest esmorzar que, a part
d’un bon àpat, també van
poder gaudir de la música
dels grallers i timbalers del
nostre poble, acompanyats del
gegant Agustí, i de la visita al
Centre d’Interpretació de l’Oli.

Notícies ajuntament
CURSA CICLISTA
CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE
MUNTANYA
El dissabte 27 d’agost,
Vilanova d’Escornalbou
va ser la població que va
acollir la sortida de la cursa
ciclista “Campionat de
Catalunya de Muntanya”.
A les 09.30 hores es va
donar el tret de sortida de
la cursa, a l’avinguda de
Reus, una cursa de 39,2
km amb la pujada final
al Castell d’Escornalbou
on hi participaven les
categories de cadet,
fèmina cadet–júnior–èlit,
veterà 50 i veterà 60.
I les 12.00 hores es
va fer la sortida de les
categories júnior, sots23,
elit, màster 30 i màster 40,
amb l’ascensió al Coll de
La Teixeta i Coll Roig, per
acabar també al duríssim
Castell d’Escornalbou.
És
una
gran
satisfacció que Vilanova
d’Escornalbou sigui
un referent en el tema
esportiu i que cada cop,
més entitats decideixin
que la nostra població
celebri alguna de les seves
proves esportives.

FESTA MAJOR
D’HIVERN

PROGRAMA TREBALL
I FORMACIÓ

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
ha fet un total de 22 actuacions de
manteniment i conservació de lleres
fora de zona urbana a les demarcacions
de Tarragona i Terres de l’Ebre. Aquestes
actuacions han servit per adequar la llera
de diversos trams i per garantir la lliure
circulació de l’aigua, treient els obstacles
i disminuint el risc en cas d’avingudes.
Els treballs han estat finançats
íntegrament per l’ACA i el seu objectiu ha
estat la retirada d’arbres morts i caiguts
de les rieres i la retirada de la runa i dels
residus. Una de les actuacions que també
s’ha intentat dur a terme a estat la lluita
contra la proliferació d’espècies vegetals
invasores i fomentar el creixement de les
espècies vegetals autòctones.
A la nostra població s’ha netejat el
barranc de la Font des de Mas Munté fins
a la carretera de Riudecanyes.

Aquest passat mes de gener hem celebrat
la festa major d’hivern en honor de Sant
Sebastià.
Els actes van començar en divendres,
amb un concert de la banda de música de
la Ginesta, grup que ja ens havia visitat el
mes de desembre i ens havia ofert un gran
concert de bandes sonores de pel·lícules.
La festa va continuar el dissabte amb la
missa i professó en honor al nostre patró
i amb un concert vermut amb el grup
musical “Orgue de Gats” que, a la tarda, van
amenitzar la vetllada amb un ball de festa
major.
La tarda de diumenge va estar dedicada
als acudits de l’inoblidable artista EUGENIO.
Toni Climent va ser l’encarregat de fer-nos
recordar els seus acudits amb l’espectacle
“Reubicando al genio”, un dels millors tributs
al geni de l’acudit.

El Consell Comarcal del Baix
Camp compta amb una nova
brigada de treballadors per als
municipis del Baix Camp dins
el marc del Programa Treball
i Formació. Aquest programa
està adreçat a persones
beneficiàries de la Renda
Mínima d’Inserció (PRMI) i
aturats que no reben cap
prestació o subsidi.
Aquest programa permet
contractar a 21 persones,
majors de 45 anys, aturats
sense prestacions o
beneficiaris del PRMI. El que
es vol afavorir amb aquesta
iniciativa és la inserció laboral
d’aquestes persones i que
guanyin habilitats laborals per
a futures oportunitats.

a s s e s s o r i a

NETEJA DE
LA RIERA

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

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

Aquest programa es
finança a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya
i el Fons Social Europeu, i
diferents ajuntaments de la
comarca hi participen, com
és el cas del nostre consistori.
Vilanova d’Escornalbou ha
pogut comptar, aquest passat
mes de gener i febrer, amb
una brigada de tres persones
procedents d’aquest programa
, que s’han col·laborat amb els
treballadors de manteniment
de l’ajuntament, i han fet
diverses tasques a la nostra
població: s’ha repassat la
pintura de diverses sales
del centre cultural, de la llar
d’infants i també de la xarxa
viària.

Notícies ajuntament
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FESTA MAJOR D’ESTIU
Aquest passat mes
d’agost vam celebrar la
festa major d’estiu, un
munt d’actes que van
fer que, petits i grans,
passessin uns dies
fantàstics.
L’acte d’homenatge
al Vilanoví d’honor va
donar el tret de sortida a
la festa major en honor a
Sant Agustí. Aquest any el
vilanoví d’honor va ser en
Josep Maria Anguera.
El festival de playback
que s’organitza cada any
per a recollir fons per la
lluita contra el càncer va
ser el primer dels actes en
què els més menuts del
poble, i els no tan menuts,
van poder gaudir d’una
tarda de música i ball.
Els correfocs i la festa
jove van obrir un cap de
setmana molt intens,
amb una festa Holy
com a novetat i amb el
ja tradicional bingo a la
plaça de la Font.
Una altra de les
novetats d’aquest any va
ser la ballada de sardanes

a la plaça de la Vila, ja que
l’orquestra que aquesta
festa major s’encarregava
d’amenitzar el ball de
festa major era també
cobla.
Altres actes ja més
tradicionals en la nostra
festa major d’estiu, com
la trobada de poetes, la
cantada d’havaneres o
la sessió de vermut, van
omplir la plaça de la Font
de públic amb ganes de
gaudir dels actes festius.
Un any més es va
organitzar el sopar a la
fresca amb els tastets de
Vilanova, on establiments
del nostre poble donen
a conèixer els seus
productes i elaboracions,
un sopar amb un gran èxit
d’assistència.
I, per acabar d’arrodonir
l a fe s t a m a j o r, u n
l’espectacle d’humor amb
“Antoni, Benjamí, Oscar
show” i la tronada de fi
de festa van donar per
acabat un agost carregat
d’actes per gaudir de
l’estiu a Vilanova.

PROJECTE “ESPAI
SOCIOEDUCATIU”

A proposta dels Serveis Socials
de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou, el consistori ha
portat a terme el projecte “espai
socioeducatiu”. És un programa de
suport als deures i d’interrelació
familiar que sorgeix a parir de la
coordinació entre l’escola municipal
“Font de l’Arc” i els serveis socials del
nostre municipi.
L’objectiu d’aquest programa és
la millora de l’atenció a la diversitat
i a l’educació personalitzada,
limitat a alumnes en situació
social i familiar de vulnerabilitat.
S’ofereix la possibilitat a un grup
d’infants en edat escolar obligatòria
de primària, a poder realitzar els
deures escolars amb el suport d’una
professora a la biblioteca municipal,
espai amb tots els recursos necessaris
per poder portar a terme aquest
projecte.

NOVA ZONA DE LLEURE

S’intenta també enfortir els
lligams afectius entre pares i fills o
mitjançant la narració de contes o
compartint jocs de taula, augmentar
el rendiment escolar, prevenir els
riscos de marginació social, assolir
les competències bàsiques,…
Els destinataris d’aquest projecte
són alumnes de primària que
necessiten un espai on poder rebre
suport a l’hora de fer els deures i
aprofundir en els coneixements útils
pel seu aprenentatge. Actualment són
set els alumnes que utilitzen aquest
espai.
El passat dilluns dia 13 de febrer,
l’alcalde, Sergi Ciurana, i el Sr. Masip,
representant de “La Caixa”, van signar
un acord de col·laboració econòmica
de 500 € per a subvencionar aquest
projecte, inclòs dins l’ “Obra Social La
Caixa”.

En data 3 d’octubre de 2016,
l’ajuntament va signar un conveni
amb el Senyor Enric Sabaté
Anguera, de cessió anticipada i
gratuïta dels terrenys ubicats al
raval de l’església.
Segons el POUM, que es
va aprovar per la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona de data
16 de setembre, aquests terrenys,
tocant al Raval de la Font, són dins
d’un pla d’actuació i es preveuen
com a zona d’equipaments.
El senyor Enric Sabaté va
manifestar a l’ajuntament que no
tenia intenció d’executar aquest
pla d’actuació i que en fer-ne la

cessió, autoritzava a l’ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou, el
condicionament dels terrenys com
a zona de lleure.
La zona ha estat reomplerta amb
terres procedents del nou pàrquing
municipal i, més endavant, es
procedirà a acabar-la d’adequar
amb mobiliari urbà i gronxadors per
tal que es pugui gaudir d’aquesta
nova zona de lleure.
L’ajuntament vol mostrar
públicament el seu agraïment al
senyor Enric Sabaté, ja que gràcies
a aquest acte els nens i nenes
podran disposar d’una nova zona
de jocs.

pàgina

6

Tot Vilanova

MARÇ DE 2017

Notícies

ARRANJAMENT DE LA
TEULADA DE L’ESGLÉSIA
Des de ja fa temps una de les
preocupacions més importants tant
de l’Ajuntament com de la Parròquia
de Sant Joan Baptista és l’estat de
la coberta de l’església. La part
que es troba en més mal estat és
la superfície plana que conformen
el canyís sobre l’enllatat de fusta i
les teules a sobre. En molts punts
aquesta solució constructiva s’ha
mogut, cosa que provoca l’entrada
d’aigua i com a conseqüència
el deteriorament de l’interior de
l’edifici.
També la coberta del campanar
de l’església es troba en molt mal
estat perquè no disposa de cap tipus
d’impermeabilització.
L’Església de Sant Joan Baptista
és un bé cultural del patrimoni del
nostre poble que data de finals del
segle XVI començaments del XVII, i
que hem de conservar, per aquest
motiu l’ajuntament i l’Arquebisbat de
Tarragona es van posar en contacte
el mes d’octubre passat a fi que
l’Arquebisbat pogués sol·licitar
la subvenció del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per “a l’execució d’obres
de restauració i conservació
d’immobles de notable valor cultural
durant els anys 2016 i 2017”. La
sol·licitud de subvenció havia d’anar
acompanyada d’un Projecte tècnic,
que l’Ajuntament va encomanar als
serveis tècnics del Consell Comarcal
i en el que detallava el pressupost
total de l’obra que és de 69.361,30
euros.
El dia 20 de desembre es va
publicar la resolució de la subvenció

de la Generalitat mitjançant la qual
es concedia a l’Arquebisbat un
import de gairebé 15.000 euros
per l’arranjament de la teulada de
l’església de Vilanova d’Escornalbou.
L’Arquebisbat, per la seva banda, es
compromet a fer una aportació de
25.000 euros per l’obra.
D’altra banda , la Parròquia, a
través del seu rector, mossèn Gimi,
va sol·licitar una altra subvenció, en
aquest cas, a la unitat de Cultura de
la Diputació de Tarragona en la línia
de “subvencions extraordinàries de
caràcter singular”, per complementar
el finançament de l’obra. La Diputació
ha concedit un import de 3.788,45
euros.
Per altra part, l’Ajuntament també
s’ha compromès en aportar un
import aproximat de 10.000 euros.
Amb tot això, el Consell parroquial
de l’Església de Sant Joan Baptista ha
confirmat que pot aportar uns 5.000
euros, que són els fons dels quals
disposa la Parròquia procedents de
les diferents col·lectes.
Per aconseguir els 10.572,85
euros que encara manquen per
cobrir el pressupost (15%), el
Consell Parroquial ha demanat la
col·laboració de tot el veïnat, a fi que
cada família contribueixi amb el que
cregui convenient, així mateix també
té previst organitzar alguna activitat
que ajudi en la recaptació de fons. Cal
dir que algunes de les associacions
del poble també han reconegut la
importància de les obres i han pres
la iniciativa comprometent-se en
aportar diners.

LA COOPERATIVA
Des de l’oficina d’informació i
turisme de “La cooperativa”, s´ha
posat en marxa una borsa de
treball per tal de recollir tots els
currículums de les persones que
estiguin buscant feina i posar-los
en contacte amb possibles ofertes.
També s´ha creat una borsa
d’habitatge, tant de venda com
de lloguer, per a poder gestionar

les possibles ofertes que puguin
sorgir.
Tothom qui vulgui fer servir
qualsevol d’aquests dos serveis,
es pot posar en contacte amb la
cooperativa tots els cap de setmana
de 10:00 a 13:00 hores, mitjançant
el telèfon 977 83 73 94 o enviant
un correu electrònic a l’adreça:
lacooperativa@vescornalbou.cat

MITJANS PROPIS (Parròquia)

25.000,00
3.788,45
15.000,00
10.000,00
5.000,00

DINERS QUE ES PREVEUEN RECAPTAR (Donacions,..)

10.572,85

FONS COMÚ DIOCESÀ (Arquebistat Tarragona)
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
GENERALITAT
AJUNTAMENT Vilanova d’Escornalbou

Mentrestant, l’Arquebisbat i
l’Ajuntament ja han posat fil a l’agulla
per a la realització de les obres i està
previst que els treballs, que tindran
una durada aproximada de 3 mesos,
s’iniciïn aquest mes de març mateix.

Campanar de l’Església
A banda de la teulada de l’Església,
el campanar, que no està inclòs en
el projecte abans indicat, també
presenta molt mal estat per no estar
impermeabilitzat.
L’aigua i els excrements dels
ocells, sobretot dels coloms, han
fet que aquesta part de l’Església fos
pràcticament inaccessible, fins i tot
amb important perill d’esfondrament
donat que ja havien tingut lloc petits
despreniments de pedres a les parts
posterior (l’hort) i esquerra (on abans
hi havia l’abadia).
És per això que aquests darrers

dies heu vist el personal de la brigada
de l’Ajuntament fent diferents
tasques per al seu manteniment i
rehabilitació.
Fins la data s’ha procedit a:
 Netejar de les cambres del
rellotge i de les campanes, així com
l’altell que hi ha sobre les campanes.
 Repassar zona de les voltes.
 Col·locar biga de reforç a l’altell
i aïllament per l’aigua, arrebossar
parets, instal·lar porta d’accés.
 Arrebossar i enguixar cambra del
rellotge
 Col·locar vidres a les finestres
de les escales.
 A poc a poc s’aniran finalitzaran
les obres per tal que aquest edifici
quedi en òptimes condicions.

Millores a la
sala del cinema
L’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
disposa d’una sala municipal que està
situada al Carrer de Cosme Toda, annexada
al centre cultural, on hi ha el cafè del poble.

d’entrada
de PVC i el muntatge d’una marquesina.
 canvi de la fusteria exterior.

Aquesta sala s’utilitza com a sala
polivalent per diverses entitats del nostre
poble. S’hi fan actes de la festa major,
representacions teatrals, concerts...,ja
que és l’únic espai cobert del qual disposa
l’Ajuntament per realitzar aquests actes.
La sala del cinema ja ha estat objecte de
diverses actuacions, com l’arranjament de
l’escenari, rehabilitació de la coberta de la
sala, recobriment de fusta a les parets, es
va adquirir una nova pantalla i projector i
es va adequar la sonorització.

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

Quadre finançament

 sectorització de sala polivalent, amb
la instal·lació de porta resistent al foc tipus
EI2 60-C5
 adequació de la il·luminació de
seguretat i emergència.
 instal·lació de climatització (aire fred)
 adequació dels vestuaris de sota
l’escenari
 instal·lació de portes d’emergència

Ara, s’ha demanat una nova subvenció
a la Diputació de Tarragona, concedida per
import de 16.002,01 €, per a fer aquestes
noves actuacions:
• RESTAURANT •

 millora en l’accés de la sala polivalent,
amb la instal·lació d’una nova porta

El pressupost total de les obres puja
30.003,03 €. Amb aquestes noves
actuacions, la sala del cinema quedarà
totalment arreglada i condicionada per
a fer-ne ús, i adequada a la normativa
d’espais públics.
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ARRANJAMENT DE
DIVERSOS CAMINS
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CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB
L’EMPRESA ONWIFI
Aquest mes de febrer
l’Ajuntament ha signat un conveni
de col·laboració amb l’empresa
ONWIFI, empresa que es dedica a
les telecomunicacions i a l’accés
d’internet.
L’Ajuntament cedeix l’espai del
dipòsit d’aigua del Vilà perquè
l’empresa instal·li una torreta de
7,5 metres d’alçada per tal de
donar servei d’accés d’internet via
wifi a les vivendes del municipi.
En contraprestació l’Ajuntament
tindrà accés gratuït a internet en
els diferents equipaments
municipals.
Actualment els serveis de
telecomunicacions oferts a la nostra
població són bastant deficitaris
ja que en la majoria dels casos
no es compleixen les capacitats
contractades i, en alguns casos,

fins i tot es limita la possibilitat a
connectar-se doncs la línia ja no
permet més connexions.
Aquesta empresa ofereix els
serveis d’accés a internet via
wifi en comptes del tradicional
subministrament a través del cable.
Així doncs, per poder tenir-hi accés
caldrà la instal·lació d’una antena
a la vivenda del particular que es
dirigeixi contra l’antena instal·lada al
dipòsit de l’aigua. De moment, és la
primera possibilitat de tenir internet
amb banda ampla de 10 mbs, fins
que no arribi la fibra òptica que ja es
podran obtenir aquests velocitats a
través del cable.
D’aquesta manera s’amplia el
ventall d’empreses que ofereixen
els serveis de telecomunicacions al
nostre municipi i els veïns tindran
una opció més on escollir.

INTERNET
des de

RÀPIDA
FIABLE

SENSE PREOCUPACIONS

LA CONNEXIÓ QUE
ESTAVES ESPERANT

HA ARRIBAT
L’ a j u n t a m e n t d e V i l a n o v a
d’Escornalbou ha sol·licitat dues
noves subvencions, que ja han estat
atorgades, per a l’arranjament de
diversos camins del nostre terme
municipal. Amb anterioritat ja se
n’havien formigonat d’altres, però
amb aquestes noves intervencions
es vol aconseguir que la majoria de
camins del municipi quedin arreglats
per poder fer-ne ús.
Els camins que ara s’han arreglat
són el de les Roques i el de Rifà, que
s’han finançat amb una subvenció
del Consell Comarcal per import
de 7.610,02 € que han servit per a
pagar el formigó, ja que el treball

d’estesa del mateix l’ha fet la brigada
municipal.
D’altra banda, la Generalitat de
Catalunya ens ha atorgat una altra
subvenció, per import de 28.200
€ per a subvencionar l’actuació de
prevenció local d’incendis forestals,
i que ens ha permès fer l’arranjament
dels camins de Riudecanyes, de
Colldejou i de la Mina de Sant Pere.
Aquesta subvenció es complementa
amb la concedida per la Diputació de
Tarragona per import de 7970,51 €,
i que servirà per fer la millora dels
punts de servei de reserva d’aigua,
treballs que es realitzaran durant el
curs d’aquest any.

Arriba a la teva llar internet de alta velocitat real,
sense cables, sense obres, internet fàcil i ràpid
per fi a l’abast de tothom!
Visita la nostra web:

www.onwifi.cat

O truca’ns al:

933 967 474

ARRANJAMENTS A LA plaça de la Font
La brigada municipal va fer, ja
fa uns mesos, l’arranjament de
diverses parts de la Plaça de la Font,
un dels llocs més concorreguts del
nostre poble, sobretot durant l’estiu,
quan s’hi fan molts dels actes de la
Festa Major .
Les escales de baixada a la
plaça estaven malmeses i també la

vorera que l’envolta, degut a que
les arrels dels arbres havien fet que
s’aixequés el panot. S’ha fet el canvi
de les peces trencades de totes
les escales i de tota la vorera per
deixar-ho totalment condicionat.
A més d’aquest canvi també s’han
tret aquests arbres i s’han plantat
dos plataners i s’hi ha posat el tub
de reg.
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LLAR D’INFANTS
Aquí estem de nou, encetant el seté
curs per la Llar d’Infants Els Marramiaus i
amb els nostres 11 alumnes amb moltes
ganes de fer coses noves. Per començar,
aquest curs hem recuperat una aula,
l’aula que els nostres companys de
l’escola Font de l’Arc feien servir com a
menjador i que nosaltres també la farem
servir com a menjador i per l’hora del
descans.

i insatisfacció en aquell momentl. És
per això, que després de parlar-ho amb
els pares i mares com ho podíem fer,
ens vam adonar que per part seva hi
havia moltes ganes de participar i
molta habilitat!En poc temps, ens van
construir una fantàstica rampa de fusta
o els nens i nenes de la llar pugen i
baixen sense parar.

Però no només hem vingut nosaltres
amb ganes de fer coses, sinó els pares i
mares també! A inici de curs els hi vam
explicar que aquest any ens volíem posar
mans a l’obra amb el Pati, volíem fer d’ell
un espai més natural i més dinàmic on
els nostres menuts puguin desenvolupar
tots els sentits, experimentar i manipular
amb diferents materials, on descobreixin
nous moviments i on ells facin de l’espai
un lloc lliure on jugar i aprendre.
El primer repte, era fer el tobogan
més accessible als infants. Ens trobàvem
que per a que poguessin pujar a ell,
necessitaven de la nostra ajuda. Això
ens contreia una mica, ja que, un
dels objectius de la Llar és treballar
l’autonomia, fer créixer l’autoestima
de l’alumne mitjançant el foment del
treball autònom i, el simple fet de
demanar-nos ajuda i que no podien
pujar quan volien, els hi creava frustració

cara i dir:”on és la mama? On és el papa,
aquí!!”, quan són més grans, comencen
a imitar ells el joc i s’amaguen, quan
ja tenen 1 any i mig o més, podem
observar com els hi agrada buscar
racons refugiats i tenir un joc tranquil.
Doncs després d’aquest raonament,
vam veure la necessitat de crear un
espai, on els infants tinguin aquesta
intimitat, un espai on amagar-se i
refugiar-se i, d’aquesta idea principal,
els pares i mares ens van tornar a oferir
la seva col·laboració i ens van construir
una caseta de fusta!￼￼

De vegades, només cal que ens parem
una mica i observem atentament que
fan els infants, els aprenentatges que
arriben a fer són impressionants! Que
poden aprendre amb uns tubs?
Degut a l’arribada de l’hivern i del
fred, la iniciativa s’ha quedat una mica
parada, esperem tornar a fer coses de
cara a la primavera. Des de la Llar volem
donar les gràcies a totes les famílies
per la col·laboració i per involucrarse en aquest projecte, ens omple
d’entusiasme i ens anima a seguir fent
coses. Moltes gràcies!

Amb aquesta nova rampa, els
alumnes han guanyat en autonomia,
cada vegada que pugen i baixen
milloren i treballen la coordinació i els
seu desenvolupament psicomotriu i tot
això jugant!!
Si ara pensem amb els més menuts,
quan són molt petits, a quin joc juguem
amb ells? És molt simple, a tapar-nos la

pati, quines possibilitats hi havia i quins
jocs es podien fer. Les imatges que vam
rebre van ser moltes, així com també,
material per poder crear nous espais.
Gràcies a tot això, vam crear un espai
on els més menuts mitjançant el joc,
l’assaig - error, aprenguessin noves
coses.

Per altra banda, molts pares i mares
van estar buscant informació i agafant
idees de que més es podia fer al nostre

Clara Porras
Directora de la
Llar d’Infants Els Marramiaus.

UNES COLÒNIES FANTÀSTIQUES
Les colònies són una de les activitats
que considerem més rellevants de
l’escola. Estar uns dies sense les famílies
permet als nens i nenes treballar la seva
autonomia. El fet de portar la maleta i
saber quina és la seva, organitzar les
seves coses a l’habitació, situar-se en un
nou espai, saber gestionar les emocions,
valorar l’amistat, el suport dels mestres,
menjar sols, relacionar-se amb els
monitors, obrir-se a noves perspectives
fa que creixin com a persones i que
augmenti la seva autoestima.

posar les maletes a les habitacions i vam
fer el llit. Vam ocupar 8 habitacions. A
la nostra habitació hi havia l´Aina,
l’Isaí, l’Steffi, el Kenan i el Roger. L’Edgar
i el Joan anaven a l’habitació dels de
tercer i els de quart. L`Abril, la Gisela,
el Pau, el Jaume i el Martí anaven amb
els de P5. A l’habitació el Kenan feia
la “cucaracha” i el Roger reia. I vam
dormir i riure molt.
Edgar i Joan

L’alumnat de cicle inicial ens
presenten en aquest escrit la seva visió
i experiències de les colònies que vam
fer a començament del mes de febrer
al Camp d’Aprenentatge de les Obagues
a Juneda.
VIATGE D’ANADA
El dimecres al matí tots estàvem
al pàrquing amb les nostres famílies i
amb les maletes a punt. Vam pujar a
l’autobús, estàvem nerviosos, contents i
amb moltes ganes d’arribar. El viatge va
durar una mica més d’una hora. El camp
d’aprenentatge les Obagues és molt
gran. Allí hi havia: un pati amb arbres
i jocs, un camp de futbol, hort, corrals,
habitacions, tallers, menjador i altres
sales i espais. Quan vam arribar vam
col·locar les motxilles a una sala molt
gran i vam esmorzar al pati, després vam
jugar una estona. Durant el matí vam
compartir el pati i algun joc amb nens
i nenes d’una altra escola, després de
dinar van marxar.
LES HABITACIONS
El dimecres després de berenar vam

EL MENJADOR
A hora de dinar, d’esmorzar i sopar
vam fer grups i cada menjada hi
havia uns nens que paràvem taula i
després endreçàvem el menjador.
El menjador era molt gran, hi cabien
moltes taules i cadires. El menjar era
el que fèiem nosaltres. Entre tots vam
fer hamburgueses, mandonguilles,
tallarines, crema catalana i mantega.
El menjar era molt bo. Tot era molt
“guai”.
Roger i Kenan
ELS TALLERS
Els tallers que vam fer a les colònies
eren: paisatge, granja, pastes i farines i

transformació d’aliments. Els monitors
es deien: Assun, Xavier, Castells, Àngel
i Maribel. El primer dia els de 2n i 3r
van fer paisatge i els de P5 i els de
1r van fer farines i pastes. Al taller de
farines i pastes amb farina, aigua sal i
unes màquines vam fer tallarines. Al
de transformació d’aliments vam fer
hamburgueses i mandonguilles. Al de
granja vam munyir les vaques, vam
donar menjar als animals i vam treure
caca de vaca i de cavall. Al de paisatge
vam caminar molt i vam conèixer el
voltant de la casa de colònies. Ens van
encantar els tallers i ens ho vam passar
bé.

mestra o un mestre amb una llanterna.
Si algú del grup entrava sense que el
veiessin guanyàvem una cosa, si ens
atrapava amb la llanterna havíem d’anar
a buscar un altre ring. L’última nit vam
jugar al sospitós. Tots anàvem pel pati
buscant i preguntant per saber qui era
el sospitós. Al pati hi havia personatges
que ens donaven pistes. Si fèiem una
rotllana tot el grup junt els personatges
no ens podien atacar. Vam parlar per
veure qui era el sospitós, les pistes eren
que no portava gorro, tenia collaret i
tenia molt de pèl. Ens ho vam passar
de por.
Isaí, Jaume i Pau

Abril, Aina, Steffi
EL PATI
El pati tenia camp de futbol i un bosc
d’arbres amb troncs per fer una cabana.
També hi havia troncs molts grans per
fer equilibri. Durant el dia jugàvem al
pati després de menjar i fer els tallers.
Vam jugar a la corda, vam fer una
cabana, a amagar-nos, al gronxador, a
fet i amagar... A la nit vam fer jocs de
nit. La primera nit vam fer un joc de
rings. En aquest joc vam fer grups que
anaven sempre junts i cada grup havia
de buscar rings. Al ring hi havia una

MARXEM CAP A CASA
El divendres al matí vam fer les
maletes. Després de dinar vam jugar
una miqueta i es va posar a ploure.
Va arribar l’autobús i tots vam pujar.
Ja teníem ganes de veure la mama i
el papa. Durant el viatge alguns es van
adormir. Quan vam arribar a Vilanova
tots estaven molt contents de veure’ns.
Gisela i Martí
Text dels alumnes de cicle inicial
de l’escola Font de l’Arc
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El 20 de gener vam rebre
la visita d’una persona molt
especial. En Lluís Llach va venir
al nostre poble a explicar-nos,
de primera mà i amb la seva
capacitat per explicar d’una
manera simple, entenedora
i amb aquell toc d’humor i
ironia a parts iguals, com veia
el procés, des de la tribuna
privilegiada que representa
ocupar una de les cadires del
nostre Parlament.
Va respondre totes aquelles
preguntes que li vam fer durant
més d’una hora de conversa:
Perquè era tan important
l’aprovació dels pressupostos,
com Europa estava atenta al
que passava a Catalunya,
quin era el posicionament
dels mitjans de comunicació
catalans, com estava la
situació de diàleg amb el
govern d’Espanya.. N’agraïm
les seves explicacions. Totes
les persones que hi vam ser
en vam sortir havent entès
alguna cosa més.

En el mateix acte, vam donar
suport i fomentar la iniciativa
www.casanostracasavostra.
cat, per a reivindicar l’acollida
de persones refugiades i
migrants. Sempre hem estat
terra d’acollida i ens commou
profundament el que està
passant a la Mediterrània. Si
no vas poder assistir o no
vas poder signar el manifest,
t’animem a que entris al seu
web i els donis el teu suport.
Just quan escrivim aquestes
quatre ratlles, sabem que la
CUP ha decidit donar el si als
pressupostos de la Generalitat
per enguany. Això no només
representa poder donar sortida
al funcionament normal del
govern, sinó que és una
palanca molt important per tirar
endavant amb el referèndum.
Referèndum que, hem vist
també en els últims mesos,
rep el suport explícit del grup
parlamentari Catalunya Si que
es Pot.
Aquests fets poden accelerar
un procés que semblava
adormit, però que, de cop, pot
tornar a ser apassionant. La
voluntat del poble ha passat
a les institucions i aquestes
estan responent. Potser aviat
ens torna a tocar a nosaltres.

divendres, es farà un taller de costura.
Cada usuari/a del casal ensenyarà el que
sap fer i com ho fa, ja sigui de mitja, de
ganxet, de frivolité,…
A part de les novetats, el casal
continua fent les mateixes classes de
sempre: gimnàstica, català, memòria,…
Però estem oberts a noves propostes i…
esperem que ens les feu arribar!!!

ASSOCIACIÓ DE DONES DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU I L’ARBOCET
Les associacions de dones i com no, la
nostra, hem estat i som un dels motors
més importants de l’activisme cívic de
Catalunya i també per descomptat, dels
nostres pobles.
Més enllà de l’opinió generalitzada
que les associacions de dones són llocs
per passar-hi estones d’oci, el cert és que
amb el pas dels anys, hem esdevingut el
fil i agulla per a vertebrar el teixit social
dels pobles.

Ara bé, això no vol dir que no siguem
conscients que tenim reptes de
supervivència a mitjà termini, donat que
la societat s’ha transformat moltíssim i
cada cop, la mitja d’edat de les dones de
les associacions és més gran. Per això
ens hem de renovar i buscar solucions
per animar les més joves.

Molt bon any a tothom!.

El passat 18 de desembre,
just abans de començar les
festes nadalenques, vam actuar
a la platja de La Pineda, davant
del magnífic pessebre de
sorra, juntament amb la nostra
“inseparable” coral de jubilats
de la mateixa població. Va ser
una trobada molt entranyable.

Hem començat un nou curs a
l’associació de jubilats, un curs amb
moltes novetats. Molts dels que ens
seguiu a les xarxes socials ja n’esteu
assabentats però aprofitem aquest espai
per a informar-ne de la manera més
tradicional.
Fa uns mesos, l’associació de jubilats
va adquirir els electrodomèstics que
faltaven a la cuina del casal de jubilats (el
forn, la placa de cocció, la campana i un
microones) i la brigada de l’Ajuntament
en va fer la instal·lació. Això ens ha
permès començar una altra activitat al
casal: el taller de cuina. Tenen un èxit
aclaparador!!! La Rosa ens ha ensenyat
la seva manera de cuinar dues receptes
i la intenció és fer un plat diferent cada
mes. Recordem que són tallers oberts a
tothom, on qui vulgui pot venir a veure
les elaboracions que es porten a terme.
També s’ha començat a fer classes
d’anglès, una petició d’alguns dels usuaris
del casal. A partir del mes de febrer i fins
al juny, tots els dimecres de deu del
matí a dos quarts de dotze, us esperem
a tots els que tingueu interès a aprendre
aquesta nova llengua.
Creiem que és important que, en un
casal de jubilats, cadascú aporti les seves
experiències i savieses i, per això, cada

Les associacions de dones són
vives, plenes d’activitats, de solidaritat,
d’entusiasme i de feina,

Coral
Cantàvila

Aquest nou any hem
començat amb gust Festa
Major. El passat dissabte dia
21 de gener vam cantar a la
Parròquia, acompanyant la
missa amb l’obra de Perosi.
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU

Visita al Parlament, Lluis
Llach, pressupostos i uns
propers mesos molt intensos.
El passat 17 de desembre,
45 persones entre grans i
petits vam anar de visita
al Parlament de Catalunya.
A més de les interessants
explicacions de la seva historia
i funcionament. Després de
dinar i aprofitant que érem a
Barcelona, vam fer una visita
guiada pel barri de la Ribera,
Santa Maria del Mar i el Born
Centre Cultural. Ens va agradar
molt poder fer aquesta
sortida i la participació amb la
qual vam comptar, tenint en
compte les dates que eren.

pàgina

I no oblidar-nos de la visita
que sempre fem, amb molt
de gust, a la Fira de Nadal
de l’Argentera el dia 3 de
desembre.
Aquest mes de febrer, hem
començat nou repertori, com
sempre, amb les piles ben
carregades. I com bé sabeu,
esteu tots convidats a venir a
cantar. Visca la música i salut!.

Per tant Us encoratgem a fer-vos
sòcies les que encara no ho sou, volem
rebre suggeriments, noves idees que
puguin ser atractives per vosaltres,
perquè les dones del poble som totes,
grans i joves.
Una de les festes més emblemàtiques
que celebrem a l’associació és el sopar
de Santa Àgueda, patrona de les dones.
Com sempre vam comptar amb una
nombrosa assistència. Vam passar una

vetllada molt agradable i amb un final
de festa molt divertit.
En acabar el sopar vam aprofitar com
sempre per fer l’assemblea general i
renovar parcialment la junta, que queda
composta per: Roser Sabaté, Montse
Bufí, Felicitat Martínez, Maria Pilar Roig,
Isabel Bachiller, Anna Campanales i, com
a nova incorporació voluntària, Paula
Sanchez-Terrero.
Donem les gràcies a la Sra. MªMercè
Aragonès i Sra. Mª Teresa Guasch per la
seva feina a la junta durant els darrers
tres anys.

pàgina
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CONSELL PARROQUIAL
Benvolguts tots: una vegada més, gràcies a la
revista del nostre poble, podem manifestar les
nostres inquietuds i alegries.
Ben segur que a hores d’ara tots tindreu la
informació mitjançant la carta que us hem fet
arribar a cada casa, per fi una notícia molt esperada:
gràcies a l’ajuntament i, més concretament al senyor
alcalde, que no ha parat de fer els passos pertinents,
a mossèn Gimi, amb la bona voluntat que té per la
parròquia, i ara nosaltres per part de tots de ser
una mica generosos, podrem fer l’arranjament de
la teulada de l’església.

 els altaveus
 pujar el Sant Crist a l’altar de la Verge dels
Dolors

Entitats

EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
Calendari de la competició de l’any 2017

 s’han posat faristols a l’altar major

12 Març: Rasquera

 s’han posat butaques als peus del Sant Crist

26 Març: Reus

 ciris de cera líquida

9 Abril: Benissanet

 llums de diferents altars

23 Abril: Vilanova d’Escornalbou
(FIRAESPORT)

 s’han posat quadres als altars
A més, per poder recaptar més fons, la junta del
consell parroquial, farà algun acte de tipus solidari.
Amb esforços i bona voluntat per part de tots ho
aconseguirem.
Ara fa cinc anys es va formar el consell parroquial,
tots sabeu bé en quina situació ens vàrem trobar,
però, per sort, de mica en mica s’omple la pica. Us
fem un resum de totes les millores i adquisicions
que s’han fet, amb diners recollits i amb donacions
de particulars:

30 Abril: Corbera d’Ebre
 local de Càrites
14 Maig: Bot
 imatge de Sant Isidre, patró dels jubilats, i
estrenada el dia 15 de maig
Volem agrair a tothom les seves donacions i
també agrair a la Rosa Maria, que fes possible la
bona acollida a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
a l’església.

21 Maig: Vandellòs
28 Maig: Horta de Sant Joan
4 Juny: Xerta
11 Juny: Pinell de Brai
18 Juny: Alforja
2 Juliol: Montbrió del Camp
9 Juliol: Pratdip
16 Juliol: Masboquera

Junta de la Secció
Recreativa

23 Juliol: Miami
30 Juliol: Castellvell
27 Agost: Colldejou

La Junta de la Secció Recreativa de Vilanova
d’Escornalbou és una associació sense ànim de lucre
formada per gent del poble amb ganes de fer poble i
així continuant mantenint el seu esperit integrador.
Recentment, la Junta ha realitzat l’Assemblea
General, on s’ha fet balanç de tots els actes i
esdeveniments del darrer any.
A part de participar en els actes tradicionals de les
festes majors del nostre poble, des de la Junta es té
la voluntat de potenciar activitats col·lectives que
fomentin i promoguin la interacció amb els nostres
veïns.
Amb aquest objectiu, s’està pensant a fer altres
activitats tan diverses que poden anar des dels
concursos de cuina fins al “room escape”, passant
per excursions, trobades en bicicleta... Tot pensat

amb la finalitat de gaudir d’una estona divertida al
poble.
És per això que necessitem la vostra ajuda. Quines
activitats us agradaria fer al poble? Digueu-nos-ho. La
Junta té un compte d’email per rebre suggeriments,
idees o qualsevol comunicació dels veïns del poble
per intentar que el nostre treball sigui el més profitós
possible pel nostre poble: juntavescornalbou@gmail.
com

3 Setembre: Fatarella
17 Setembre: Botarell
1 Octubre: Mont-roig del Camp
7 Octubre: Hospitalet de l’Infant

Necessitem la vostra col·laboració!!! Feu-nos saber
què és el que us agradaria fer!!! Rebrem encantats
les vostres propostes!!!
Animeu-vos, ja que durant el mes de març
preparem una presentació de les possibles activitats
que ens heu proposat o que hem pensat per tal que,
entre tots, decidim quines tirarem endavant.

HORARI
D’OBERTURA:
◗ obert:
tots els caps de setmana
de 10:00 a 13:00 h
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Passatemps
Sudoku

les

7

Sudoku

Sudoku

Les 7 diferències

diferències

Busqueu les set diferències que hi ha entre aquestes dues il·lustracions.
Semblen iguals, però no ho són!

pàgina
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MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY
■

Servei de menjador propi ■ Anglès

La fira de l’esport i el lleure
del camp de Tarragona
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22 i 23 d’abril de 2017
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

