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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 977 63 80 06
CAP Vila-rodona  977 63 87 10
Biblioteca Municipal 977 63 90 32
Pavelló Municipal 977 05 25 33
Escola Bernardí Tolrà 977 63 80 38
Llar d’Infants El Pinar 977 05 25 34
Pius Hospital Valls 977 61 30 00
Mossos d’Esquadra (Valls) 977 92 23 00 
Emergències 112
Atenció ciutadana 012
Atenció a les víctimes de violència de gènere 900 900 120
 671 778 540
Àrea de Serveis Socials del Consell 977 60 85 60
Comarcal de l’Alt Camp
Avaries aigua 690 828 528
Endesa 800 76 07 06
Autobusos Plana 977 553 680
Autobusos Hife 902 119 814
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El Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Plana de 
l'Alt Camp dibuixa unes perspectives de futur industrial al nos-

tre municipi, a la vegada que té per objectiu conservar els elements 
paisatgístics.
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Però aquests últims dies hi ha notícies esfereïdores, una 
guerra a Europa, a Ucraïna, que ens ha afectat a tots, i 
molt. Des de Vila-rodona hem col·laborat en la recollida 
d’aliments, productes sanitaris, roba, etc., amb l’objectiu 
d’ajudar el poble ucraïnès. La meva felicitació a qui ha 
mostrat aquesta solidaritat. També agrair a aquelles ve-
ïnes i aquells veïns que van recórrer mig continent, fins 
a Przemysl (Polònia), per tal de fer arribar ajuda huma-
nitària, al mateix temps que van transportar refugiats 
que marxen de la guerra, amb destí a casa nostra.

Aquest afer internacional ha provocat un augment con-
siderable dels preus dels materials i de l’energia a nivell 
global, i això ha estat un fre per les inversions en obres 

previstes. Vila-rodona no ha estat una excepció. Ens 
trobem amb projectes aturats perquè els preus projec-
tats ja no són reals.

El que sí sembla ja una realitat és el futur desenvolupa-
ment industrial al nostre poble i és per això que us enco-
ratgem a fer les vostres aportacions en el procés parti-
cipatiu engegat. Cal, entre tots, trobar l’equilibri desitjat, 
entre el progrés industrial i econòmic, i el respecte amb 
aquells entorns que ens ofereix el nostre territori.

Ramon M. Bricollé
Alcalde

Fem un pas endavant en l’àmbit de la transparència i posem en 
marxa l’app Eagora una nova eina tecnològica que té per objectiu 
facilitar la comunicació amb la ciutadania i oferir un recurs per a 
poder proposar iniciatives i publicar esdeveniments per part de 
tothom.

Es tracta d’eAgora, una aplicació mòbil gratuïta que esdevé un 
punt de trobada digital per a dinamitzar la vida al municipi i fo-
mentar la participació ciutadana, amb l’objectiu de generar acci-
ons reals que ajudin a avançar cap a un model de municipi més 
participatiu, compromès i sostenible.

Els usuaris hi podreu trobar tota la informació relativa al poble a 
través de diferents canals temàtics en funció dels vostres interes-
sos, alhora que rebreu informació directa de l’Ajuntament. També 
hi podeu consultar l’agenda d’actes d’una manera molt més visual 
i senzilla i podeu informar sobre incidències a la via pública. Les 
entitats hi tenen el seu propi espai per informar de les seves prò-
pies activitats.

El passat mes de març en vam fer la presentació pública i, ara, 
l’estem començant a desplegar, de manera que ara conviu amb 
l’anterior app, que deixarà de funcionar el proper més de juny.

Nous
escenaris
Arriba el número quatre de la nostra revista municipal, 
des de l’última edició el mes d’agost, hem viscut canvis 
socialment importants. La millora de la situació sanitària 
fa que puguem viure amb més seguretat, que puguem 
relacionar-nos més i, per tant, organitzar aquell conjunt 
d’activitats a les quals estàvem acostumats abans de la 
pandèmia. No deixa de ser una bona notícia.

Estrenem l’eAgora, la nova APP municipal
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Vila-rodona se situa al centre del Pla director urbanís-
tic d’activitat econòmica de la Plana de l’Alt Camp, 

que contempla un total de 3.700 hectàrees, de les quals el 
52% es destinaran a sòls de protecció de valor ambiental i 
paisatgístic, mentre que la resta, es destinarà a l’activitat 
industrial i logística.

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Plana 
de l’Alt Camp és un punt estratègic per al desenvolupa-
ment econòmic del Camp de Tarragona gràcies a la bona 
connectivitat d’aquest espai, proper a l’autopista, al port 
de Tarragona i a l’aeroport de Reus. En aquest sentit, el 
projecte té per objectiu promoure l’activitat econòmica 
per tal de millorar la competitivitat i contribuir al reequi-
libri territorial, alhora però, que pretén protegir el paisat-
ge i respectar el medi ambient.

D’aquesta manera, l’Institut Català del Sòl preveu que es 
pugui instal·lar un parc fotovoltaic en uns terrenys que 
formen part del PDU, alhora que es té en compte la inte-
gració paisatgística i l’activitat agrícola de l’espai.

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va visitar Vila-rodona, 
el passat dijous, 31 de març, per donar el tret de sortida 

Liderem el Pla 
director urbanístic 
d’activitat econòmica 
de la Plana de l’Alt 
Camp

al PDU, que també incou els municipis de Valls, El Pla de 
Santa Maria i Alió.

En un acte en el qual hi van participar tots els alcaldes 
i alcaldessa d’aquests municipis, inclòs el de Vila-rodona, 
Ramon M. Bricollé, Puigneró va presentar el PDUAE, del 
qual ara, en comença el procés participatiu, gràcies al qual 
la ciutadania, entitats i el teixit econòmic puguin oferir el 
seu punt de vista sobre el model econòmic que es vol per 
a la Plana de l’Alt Camp i detectar les necessitats de la po-
blació. D’aquesta manera, es pot accedir a la pàgina web: 
participa.gencat.cat, per tal de fer arribar les propostes en 
relació als diferents eixos temàtics del PDU.
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Fa unes setmanes vam treure a licitació el projecte 
d’autoconsum energètic per instal·lar plaques solar al 
Centre de Dia. Concretament, hem demanat una sub-
venció del PAESC 2021 amb l’objectiu d’assolir un es-
talvi energètic d’aproximadament el 60% i vendre els 
excedents no consumits a la companyia elèctrica.

Precisament, el mes de desembre passat, van quedar 
enllestides les obres d’ampliació de la xarxa d’auto-
consum de la zona del pavelló esportiu, l’escola i la llar 
d’infants, on s’hi van invertir 21.000 euros provinents, 
també, del PAESC de la Diputació de Tarragona, i tam-
bé, de fons propis del consistori.

Amb aquestes accions, des de l’Ajuntament promovem 
l’estalvi energètic i contribuïm, a nivell local, a la lluita 
contra el canvi climàtic.

Apostem per l’autoconsum energètic
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Ens comprometem en 
millorar l’accessibilitat 
a persones amb 
dificultats de mobilitat

El mes de març, vam rebre la visita de dos 
representants de la Fundació Mestral, 

que van desplaçar-se fins a Vila-rodona per 
fer una valoració de l’accessibilitat a la via 
pública i els equipaments municipals en re-
lació a les persones que tenen dificultats de 
mobilitat.

Durant la visita, es van desplaçar al Lokal 
Jove, al pavelló esportiu,  a la Biblioteca 
Municipal i a les oficines municipals, així 
com també altres espais com la farmàcia, 
l’església, o botigues de queviures, per tal de 
detectar quines mesures caldria emprendre 
per millorar i facilitar els accessos i despla-
çaments. També es van recórrer diferents 
carrers per comprovar-ne les facilitats de 
mobilitat.

El compromís de l’Ajuntament és crear 
noves places d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda a la zona del pave-
lló i instal·lar un ascensor a l’Ajuntament. A 
més, és previst elaborar un projecte global 
per millorar de forma activa l’accessibilitat 
a la via pública.

Lluitem per la igualtat de drets 
i d’oportunitats de les dones

L’Ajuntament de Vila-rodona està compromès amb la igualtat de 
drets i d’oportunitats de les dones. Per això, cada dia reivindi-

quem la figura de la dona en una societat en la qual el patriarcat 
encara és ben present. Aquest passat 8M vam fer la lectura del Ma-
nifest, però també vam organitzar diferents activitats entorn a la 
igualtat de gènere, com la lectura de contes de bona nit per a ne-
nes rebels, un taller de pancartes feministes, un taller d’elaboració 
d’una bossa de roba feminista o l’espectacle de carrer ‘Al safareig’, 
així com la projecció de la pel·lícula ‘Frida’. El 25N vam fer la lectura 
del Manifest, una xerrada sobre la violència masclista i un taller 
d’autodefensa feminista!

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA
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El passat mes de gener vam iniciar 
la recuperació de l’entorn de la 
Font Cervellona, un entorn natural 
que abraça els termes municipals 
de Vila-rodona i d’Aiguamúrcia, 
amb l’objectiu de conservar i 
restaurar els espais de ribera del 
riu Gaià, destinar-los a l’ús públic 
i contribuir a difondre valors 
ambientals.

L’entitat ecologista La Sínia, l’As-
sociació Terres del Gaià, el Centre 
d’Estudis del Gaià, la Diputació de 

Tarragona i els dos ajuntaments dels 
pobles implicats hem col·laborat per 
donar un nou aspecte a l’albereda a 
partir d’un projecte que vol ser par-
ticipatiu i en el qual els veïns i les 
veïnes han pogut contribuir fent 
una acció de plantada de plançons 
d’àlbers i altres espècies de bosc de 
ribera, que va tenir lloc el dissabte 29 
de gener. 

Durant la jornada, els participants 
també van fer una recollida de dei-
xalles per deixar net l’entorn. A ban-

da de la part més participativa, el 
projecte també contempla treballs 
silvícoles, activitats d’educació ambi-
ental, l’excavació d’una bassa, instal-
lació de caixes refugi per a ratpenats 
i caixes niu per a xots, entre altres.

El projecte s’ha presentat a la con-
vocatòria 2020 d’ajuts per a la re-
cuperació de riberes de rius i zones 
humides amb acords de custòdia flu-
vial que promou l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

Rebem el fons 
fotogràfic Antonio Roger

La família Roger Andreu va fer cessió, 
el passat mes de desembre, del fons 
fotogràfic Antonio Roger, que inclou 
centenars de fotografies en paper i en 
format digital i que ara, amb la col·la-
boració de l’Arxiu Comarcal del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp, es reordenaran 
per tal que es puguin consultar pública-
ment.

Col·laborem a recuperar la Font Cervellona
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Promovem els hàbits 
de vida saludables

Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat 
(que se celebra el mes de setembre), vam impulsar 

una sèrie de rutes saludables que podem fer a l’entorn 
del poble, ja sigui caminant o en bicicleta i que, alhora, 
ens permeten descobrir el nostre entorn rural i patrimo-
nial.

En total, hem planificat fins a nou itineraris, que es po-
den consultar en un fulletó que es pot anar a buscar a 
les oficines municipals o que també es pot consultar a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

Els itineraris que es proposen inclouen les senyalitzaci-
ons, distància del recorregut, durada aproximada i l’èpo-
ca de l’any ideal per portar-les a terme:

La presentació del tríptic es va fer el diumenge, 26 de 
setembre, en un acte que també incloïa una caminada 
d’iniciació a la marxa nòrdica i la inauguració de la Pa-
lanca d’Els Torells. Durant la Setmana de la Mobilitat Eu-
ropea també vam organitzar altres activitats relaciona-
des amb el senderisme, com la caminada Nocturna fins a 
Vilardida, una xerrada d’iniciació a la marxa nòrdica i la 
inauguració del curs de Pas a Pas.

Ens solidaritzem 
amb Ucraïna
Els vila-rodonins i les vila-rodonines us heu 
implicat en l’ajuda humanitària a Ucraïna. Al-
guns de vosaltres us hi heu desplaçat per por-
tar-hi aliments, material mèdic i transportar 
refugiats, i altres, heu fet donatius per aju-
dar les persones que intenten sobreviure a la 
guerra. Us agraïm la vostra solidaritat!

20 anys de la Llar 
d'Infants El Pinar
El mes de desembre de fa 20 anys, naixia, oficialment, la 
Llar d'Infants Municipal El Pinar. Estem contents que 
després de tot aquest temps, tantes generacions de vi-
la-rodonins i de vila-rodonines, hi hagin passat! 

Agraïm, també, la feina feta per tots els equips de perso-
nes que han fet gran la nostra llar d'infants.

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA
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Recaptem més de 600 
euros per la investigació 
contra el càncer de mama
El diumenge, 24 d’octubre, vam  organitzar una cami-
nada solidària per contribuir a la investigació contra el 
càncer de mama. Vam sortir a les 10.30h de la plaça dels 
Arbres per recórrer l’entorn de Vila-rodona. Concreta-
ment, vam fer la ruta 3 del tríptic d’itineraris a peu: Es-
coles, Aubellons, Alberedes i camí de Vilardida.

Durant la jornada, vam aconseguir recaptar un total de 
648 euros, que es destinen a la Lliga contra el càncer de 
mama de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Donem les gràcies al Col·lectiu de Dones de Vila-rodo-
na per haver confeccionat els llaços roses!

Instal·lem una taula per jugar 
a tennis taula
Els últims mesos hem col·locat una taula per jugar a ten-
nis taula a la zona esportiva donant resposta a una peti-
ció veïnal per incrementar els espais per a la pràctica de 
l’esport al nostre municipi.

El secretari municipal es jubila
El secretari i interventor municipal, així com també 
tresorer, de Vila-rodona durant 20 anys, Francesc Pros, 
s’ha jubilat aquest principi d’any. El vam acomiadar amb 
un acte en el qual hi van assistir els regidors i les re-
gidores de l’actual equip de govern i també exregidors 
i exregidores, l’exalcalde i treballadors i treballadores 
municipals.

Les entitats ja poden fer ús 
de les cartelleres
Recentment hem instal·lat quatre cartelleres d'infor-
mació a l'abast de les entitats locals i de pobles veïns 
que vulguin donar a conèixer les activitats que es fan, 
campanyes electorals dels partits polítics, etc. Animem 
a totes les entitats a fer-ne ús!

1r SEMESTRE DE 2022
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Nova zona d’aparcament 
municipal a l’espai de l’antic 
pub La Bombeta
Un conveni entre l’Ajuntament i la propietat de la fin-
ca estableix que aquest solar sigui de titularitat pú-
blica durant 10 anys. Ara, hi poden aparcar una cin-
quantena de cotxes i és un espai que facilita l’accés a 
la piscina, ja que hi és a tocar.

Les obres han consistit en l’enderroc de l’edifici, on 
també hi havia una teulada d’amiant que s’ha retirat 
per qüestions de salut pública.

El cost de les obres ha estat de 24.000 €, dels quals 
12.000 van a càrrec de l’Ajuntament, i l’altra meitat, 
del propietari i promotor de les obres.
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El pressupost per l’any 2022 mostra un creixement de 
la despesa del 10.2% respecte el pressupost del 2021 

i s’enfila fins als 2.189.700€. Aquesta expansió s’explica 
per un increment de la inversió del 16% i de la despesa 
corrent del 7%. Per la banda dels ingressos, el pressupost 
del 2022 recull, en primer lloc, la previsible caiguda 
dels ingressos corrents (-16%) fruit de la desaparició 
de l‘IBI que pagava l’autopista i per la desaparició de la 
plusvàlua. 

En segon lloc, també es preveu una caiguda de les 
transferències rebudes d’altres administracions per 

finançar part de les inversions realitzades (-50%). En 
aquests context, la previsió d’ingressos per al proper any 
és d’1.469.210€ i, per tant, per cobrir la despesa prevista, 
seria necessari endeutar-se per un import de 721.841€. 

Ara bé, aquestes xifres són una declaració d’intencions 
de les actuacions que es durien a terme al proper any i, 
només es durien a terme, en el cas que arribessin tots 
els ajuts previstos i que els ingressos finals obtinguts 
durant l’any actual, permetessin compensar una part 
important de la xifra indicada. En cap cas s’està indicant 
que l’endeutament a final d’any seria d’aquest import.

El pressupost de 2022: incrementem un 16% les inversions

 Inversions Despesa Corrent TOTAL

Seguretat i mobilitat ciutadana   1,970.00 € 1,970.00 €
Habitatge i urbanisme 249,701.00 € 10,000.00 € 259,701.00 €
Benestar comunitari 212,833.00 € 321,665.00 € 534,498.00 €
Medi ambient 7,400.00 € 75,510.00 € 82,910.00 €
Serveis socials i promoció social 25,910.00 € 145,800.00 € 171,710.00 €
Sanitat 0.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
Educació 302,000.00 € 241,370.00 € 543,370.00 €
Cultura 34,020.00 € 134,810.00 € 168,830.00 €
Esport 6,520.00 € 157,443.00 € 163,963.00 €
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2,000.00 € 50,100.00 € 52,100.00 €
Transport públic 0.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €
Infraestructures 0.00 € 17,000.00 € 17,000.00 €
Òrgans de govern 0.00 € 27,000.00 € 27,000.00 €
Serveis de caràcter general 10.00 € 339,570.00 € 339,580.00 €
Administració financera i tributària 0.00 € 42,000.00 € 42,000.00 €
Deute públic 0.00 € 10.00 € 10.00 €

TOTAL 840,394.00 € 1,571,748.00 € 2,412,142.00 €

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA
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Un altre dels indicadors del pressu-
post a tenir en compte és que la 

resta entre els ingressos previstos i les 
despeses corrents, té un resultat ne-
gatiu de 102.538€. Amb l’objectiu que 
aquesta situació sigui temporal, a part 
de seguir una contenció important de 
les despeses, ja s’ha actuat en tres di-
reccions. La primera actuació ha estat 
una remodelació del rebut de l’aigua 
que juntament amb la renovació de 
les comptadors d’aigua, permeti re-
duir de manera considerable el dèficit 
actual existent. La segona actuació ha 
estat la pujada de diversos preus pú-
blics per al proper any 2022 al pavelló 
i la piscina, de manera que també es 
pugui reduir el dèficit en la prestació 
d’aquest serveis. La tercera actuació, 
més complexa, ha estat l’actualització 

dels imports de l’IBI de les parcel·les 
del polígon industrial que actualment 
està recorreguda als tribunals. Cre-
iem fermament que aquestes mesu-
res serà suficients per tal de poder re-
equilibrar els pressupostos i mantenir 
certa capacitat d’inversió.

Les ordenances fiscals

Les ordenances fiscals per al 2022 
mostren un significatiu increment 
dels preus públics i de les taxes, de 
prop del 4% de mitjana. En primer 
lloc, es volen actualitzar uns preus 
i unes taxes municipals que feia 
diversos anys que havien estat 
congelades (en alguns casos, més de 
tres anys) i que l’any passat no es 
van veure actualitzades per evitar 

agreujar l’impacte que la COVID-19 
havia suposat a la butxaca dels 
nostres veïns i de les nostres veïnes. 
En segon lloc, es volen ajustar més les 
taxes de determinats serveis públics 
al veritable cost que tenen, com ara el 
cost de la recollida d’escombraries o el 
servei d’aigua.

Aquesta decisió de pujada dels preus 
i les taxes municipals també s’ha vist 
precipitada per la reducció notable 
dels ingressos municipals, arran de la 
fi de les concessions de les autopistes 
i de la fi del pagament de l’IBI especial 
que durant els darrers anys han estat 
pagant aquestes concessionàries (uns 
170.000€, aproximadament el 10% 
del pressupost de l’Ajuntament de Vi-
la-rodona).



Gaudim del nou espai al voltant del Columbari

Col·laborem amb La Marató
Com cada any, el mes de desembre vam participar amb La Marató de TV3 i 
Catalunya Ràdio, que enguany estava centrada en les malalties mentals. Els 
més atrevits van reunir-se a la pista del Casal per fer moure el cos a ritme 
de zumba!

Durant els últims mesos s’han dut a terme les obres 
d’arranjament de l’entorn del Columbari, on s’hi han 

fet diferents actuacions. 

En primer lloc, s’ha instal·lat un pont de fusta que per-
met passar per sobre del torrent del Plano des de l’apar-
cament de l’Arbreda. En aquest sentit, també s’ha mi-
llorat l’accés a la font del torrent del Plano pavimentant 
el camí, on també s’ha instal·lat un nou sistema lumínic 
amb làmpades led.

En segon lloc, s’ha habilitat un espai de grades a 
diferents nivells i desmuntables amb capacitat per unes 

120 persones, que permetrà acollir les representacions 
de Tàrraco Viva amb una millor visibilitat.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies al projec-
te ‘Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra’, 
que inclou un conjunt d’actuacions impulsades per vuit 
municipis de la comarca a través del Consell Comarcal 
de l’Alt Camp i amb el cofinançament dels fons estructu-
rals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla 
Territorial de Foment del Turisme de la Direcció  General 
de Turisme. 
Les obres han tingut un cost total de 154.852,84 € (IVA 
inclòs).

Retirem un rusc 
de vespa velutina
La passada tardor, vam identificar el 
primer rusc de vespa velutina molt 
a prop del nucli urbà, concretament 
al costat de les fonts Fresques. Vam 
actuar amb rapidesa i experts en 
aquest tipus de tasques van venir a 
retirar-lo.

1r SEMESTRE DE 2022
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Inaugurem les obres de 
millora del carrer de la Font

Aquest mes de novembre van poder in-
augurar, oficialment, les obres de re-

modelació del carrer de la Font, que han 
consistit en dos projectes diferents, però 
complementaris.

Per una banda, s’ha instal·lat un nou col·lec-
tor en baixa d’aigües residuals, que permet 
gestionar d’una manera molt més eficaç la 
xarxa d’aigua del municipi, ja que es desvia 
cap a la depuradora per tal d’aconseguir la 
millora ambiental i el sanejament del riu 
Gaià en el seu pas per Vila-rodona.

Per l’altra banda, com que les obres obliga-
ven a aixecar el paviment, s’han dut a terme 
les obres d’urbanització del carrer, alhora 
que s’ha aprofitat per soterrar l’enllumenat 
públic.
 
La inauguració va tenir lloc el 7 de novem-
bre passat aprofitant la celebració de la 628a 
Fira Agropecuària de Vila-rodona i va anar 
a càrrec de la delegada del Govern de la Ge-
neralitat a Tarragona, Teresa Pallarès.

Els projectes, l’execució dels quals ha su-
posat un import global de 375.000 euros, 
s’han finançat a partir de les subvencions 
que l’Ajuntament ha rebut del PAM de la 
Diputació de Tarragona, per al nou col·lec-
tor de residuals en baixa (175.000 euros); i 
del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, 
per a la pavimentació, renovació de la xar-
xa d’aigua potable i canalització per a futurs 
serveis. (200.000 euros).

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA
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Aquest any, hem recuperat la festa de Carnaval, que a causa 
de la pandèmia per la Covid-19, no vam poder celebrar l’any 
passat.

La festa, que vam fer el dissabte 19 de febrer, va començar amb una 
rua de disfresses amenitzada per la Txaranga Bandsonats i els xan-
quers Fem un cercavila, que va recórrer els carrers del poble. Des-
prés, vam ajuntar-nos al Local de Fires per recuperar forces amb un 
berenar i vam tancar amb una festa de globofèxia i una guerra de 
confeti. A la nit, el grup de joves Vilajove va organitzar una festa 
amb dj Moloko que va omplir el Local de Fires dels vila-rodonins i 
les vila-rodonines que van voler allargar el dia!

Tornem a celebrar
la festa de Carnaval
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La Biblioteca 
de Vila-rodona, 
activa!
Durant tot l’any, la Biblioteca Munici-

pal de Vila-rodona organitza activi-
tats i acull actes de les nostres entitats lo-
cals. És un espai per a la lectura: sempre 
us anem anunciant les novetats lectores 
i les innovacions (hem instal·lat una 
nova pantalla per a les presentacions); i 
per a la cultura en general, que ens per-
met gaudir d’estones en comunitat, so-
bretot ara, que podem anar recuperant 
la normalitat després que la pandèmia 
per la Covid-19 s’hagi estabilitzat.

Aquests últims mesos, hem acollit la 
presentació del llibre: ‘Endevindalles 
musicals’, de Rosabel Bofarull; sessions 
de contacontes per als més menuts de 
casa; hem celebrat el Dia Mundial de 
la Poesia i l les Jornades d’homenatge 
a l’artista Joan Cunillera. També hem 
acollit les Biblioteques amb DO, amb ac-
tivitats i tallers entorn del vi. I, a l’estiu, 
portem la Biblioteca a la piscina!

1r SEMESTRE DE 2022
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Relació de premiats per categories:

Categoria LLIURE
1r premi: Arrels amunt - Josep Maria Figueras Andreu
2n premi: Humitat empresonada - Dani Domínguez Carrio
3r premi: Neu verge - Núria Santesmases Rabadà

Categoria VILA-RODONA
Temàtica MONUMENTS
1r premi: Tornant de la Farga - Ramon Saumell Calaf
2n premi: La Flama del Canigó - Francesc Guàrdia Estivill
3r premi: La història s'escriu en pedra - Albert Ortega Roig

Temàtica PAISATGE
1r premi: Hivern emplujat - Josep Santesmases i Ollé
2n premi: Passarel·la sobre el riu Gaià - Joan Rubió Guilleumas
3r premi: Vila-rodona des de fora - Uma Carpena Barroso ok

Temàtica CARRERS
1r premi: El Carrer de Sant Llorenç retronant - Conxita Rabadà Vives
2n premi: Reflex Carrer Major - Millán Martínez Guiu

*3r premi: Capvespre - Marta Casabona Martínez
*Aquesta imatge s'havia presentat a la categories Carrers, però se-
gons el criteri del jutat, es va decidir donar aquest 3r premi a una 
fotografia de la categoria Paisatge, ja que hi va haver poca partici-
pació en aquesta.

XXI Concurs de Fotografies 
per elaborar 
el calendari municipal

Una vintena de persones van participar al 
XXI concurs de fotografia per al calendari 
municipal, que tenia en compte dues 
categories: Lliure i Vila-rodona, aquesta 
última dividida entre tres seccions: 
monuments, paisatge i carrers.

El lliurament dels premis va tenir lloc un 
acte públicdurant la 628a Fira Agropecuà-
ria i va es van premiar les imatges de Josep 
Maria Figueras, Ramon Saumell, Josep San-
tesmases i Conxita Rabadà, que van gua-
nyar el primer premi en cadascuna de les 
categories i seccions. També es van repartir 
segons i tercers premis en cadascuna de les 
categories. Tots els premiats poden veure 
les seves fotografies plasmades al calendari 
municipal de 2022 i també es van exposar a 
l'Antiga Peixateria durant els dies de la Fira. 
A més, els premiats també van rebre un 
premi de 60 euros, 40 euros i 20 euros per 
classificació i en cada categoria, uns diners 
que s'havien de gastar als comerços de Vi-
la-rodona. El jurat del premi estava format 
per: Carles Balcells, Gabriel Pascual i Sergi 
Galofré.

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA
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L’estiu passat vam poder 
recuperar bona part de les 
activitats programades per 
la Festa Major d’estiu en 
honor a Sant Llorenç. 

Del 3 al 10 d’agost, el poble es va om-
plir d’activitat al carrer intentant re-
cuperar la treva de la Covid-19. Des 
de l’Ajuntament, vam configurar un 
programa d’actes en el qual tothom 
hi pogués participar d’una manera 
o altra

No hi van faltar activitats infantils 
com un contacontes a càrrec dels 
joves de Vila-rodona o el circ infan-
til ‘Bufar i fer ampolles’. També vam 
preparar activitats juvenils amb 
l’escape room al carrer o la ‘Màgia 
de prop’ amb Jordi Caps i vam gau-
dir d’una nit d’humor amb Impro 
Show. Vam celebrar el XXV Memo-
rial de petanca Toni Egea, i també 
vam organitzar una tirada de bitlles 
i la caminada nocturna que vam fer 
a Vilardida. Vam omplir els carrers 
de música amb la Txaranga Band 
Tocats i vam organitzar concerts 
per a diferents públics, com el líric 
‘Les nostres cançons’, amb Miracle 
Seguí, Miquel Font i Josep Mateu; la 
nit amb dj Dani, el concert de tarda 
amb l’Orquestra Venus o el concert 
amb Hotel Cochambre i el concert 
amb Pop’n’roll. No hi va faltar el tra-
dicional concert de sardanes amb 
la Cobla Reus Jove i, tampoc, l’Ofici 
Solemne a Sant Llorenç, el nostre 
patró.

Celebrem la Diada 
de l’11 de Setembre
Com cada any, vam celebrar la Diada de l’11 de Setembre 
amb una llangonissada a la plaça dels Arbres, una activitat 
popular que vam celebrar per primera vegada i gràcies a la 
qual els veïns i les veïnes van poder compartir una estona 
de xerrades i música amb l’actuació de Maria Jacobs.
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Celebrem junts
les festes de Nadal
Les festes de Nadal estan pensades, sobretot, pels més petits de 

casa i estem contents perquè vam poder programar moltes 
activitats per fer créixer la il·lusió dels nens i de les nenes del 
poble: vam fer tallers familiars, vam fer cagar el Tió, vam veure 
l’Home dels Nassos, vam rebre els patges i vam celebrar la Ca-
valcada de Reis, entre moltes altres activitats!

A més, vam tornar a convocar el concurs de pessebres, amb pre-
mis per bescanviar a qualsevol bar o restaurant de Vila-rodona. 
El jurat estava format per: Antonieta Bricollé, Enriqueta Vives 
i mossèn Enric.

Relació de guanyadors del concurs de pessebres, que es van po-
der veure a l’Església:
Pessebres de la categoria tradicional:
1r Premi: Contxita Rabadà i Berta Montserrat
2n Premi: Família Espelt Guasch
3r Premi: Família Vives Palau
Pessebres de la categoria creatiu:
1r Premi: Família Castellví Alegret
2n Premi: Núria Santesmases i Maria del Mar Montserrat
3r Premi: Xènia Pié Corts

Un agraïment a tots els partcipants i enhorabona!

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA

15



La tardor passada vam poder tornar 
a celebrar la Fira Agropecuària de 
Vila-rodona, la fira de proximitat de 
l’Alt Camp, després que l’any anterior 
s’hagués de cancel·lar a causa de la 
pandèmia per la Covid-19.

Els vila-rodonins i les vila-rodonines, 
així com també els veïns i les veïnes 
de l’Alt Camp i de la demarcació de 
Tarragona, van poder tornar a par-
ticipar d’aquest esdeveniment tan 
marcat al calendari de tardor al nos-
tre territori.

Més enllà dels estands d’exposició de 
maquinària i de productes agrícoles, 
la fira va estrenar la Nit jove, que 
es confia poder mantenir durant les 
properes edicions. 

El veïnat també va poder visitar les 
exposicions «Darrere el taulell. 50 
anys de botigues a Vila-rodona», del 
Centre d’Estudis del Gaià; i «Pintures 
en temps de pandèmia», de Millán 
Martínez. La Gala de Màgia va ser un 
dels plats forts de la Fira, amb Jordi 
Caps al capdavant. I, estem contents 

perquè també vam poder celebrar la 
diada castellera amb la Colla Joves 
Xiquets de Valls i la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls. No hi va faltar la 
tradicional fesolada popular i l’es-
morzar de taverna.

Els espectacles musicals i les acti-
vitats per a infants van completar 
un programa d’actes de Fira que va 
mantenir, també, el discurs inaugu-
ral, que va anar a càrrec del Dr. Joa-
quim Pallejà, qui havia de ser el pre-
goner de la Fira 2020.

Celebrem la 628a Fira Agropecuària


