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LA VEU DELS PETITS VILANOVENCS
La revista del CRAE “Llar Vilanova”
de Vilanova de Bellpuig
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PRESENTACIÓ
“ Los tiempos difíciles nos ayudan a apreciar los tiempos felices”
Dr. C.C

L’any passat va ser un any diferent, la pandèmia de la Covid-19 va arribar a les nostres vides. Creieu que va arribar per ensenyar-nos alguna cosa? Doncs pot ser sí, hem aprés una
nova manera de viure, hem pogut constatar que
la frase que esmenta El Petit Príncep al seu llibre, és certa: “L’essencial és invisible als ulls”.
Ens hem adonat de la bellesa que tenen les petites coses i que hem de viure el present i gaudir de tot allò que ens envolta.

vorriment, la confiança, l’alegria... són un recull
de les moltes emocions que ens han acompanyat durant aquells mesos llunyans, que mira’t
des d’avui, queden més enllà i han entrat a formar part dels records i dels aprenentatges.
No ha sigut fàcil, tot i haver-hi situacions difícils
també hem viscut grans moments en aquesta
família “diferent” que anomenen Llar Vilanova.
Una de les moltes coses que hem aprés tal
com diu el Dr. Camilo Cruz “los tiempos dificiles
nos ayudan a apreciar los tiempos felices” per
treballar, superar i gaudir de tots els petits moments de la vida.

Tots i totes vam ficar el nostre granet de sorra i
vam donar el millor de nosaltres mateixos per
continuar la nostra trajectòria de vida dins de la
“nova normalitat”, cal dir que tant els infants
com joves, són un gran exemple de resiliència
davant la nova situació d’incertesa, donant
exemple de superació, empatia, positivisme,..

Com diuen els infants i joves: tot anirà bé!
La revista, aquest any,l’hem volgut adaptar a la
nova realitat que ens ha tocat viure i volem donar-vos a conèixer tot allò que hem fet perquè
els infants i/o joves ho visquessin de la millor
manera possible.

Hem millorat les arts culinàries, la capacitat artística, el ficar-nos en forma amb activitats lúdiques i esportives i sobretot, hem aprés a ser
bons mestres i alumnes gràcies a les classes
on line. Tots/es junts/es hem fet un gran esforç,
però i les nostres emocions? Com ens hem
sentit al llarg d’aquests dies d’incertesa?
Les emocions que els éssers humans sentim en
cada moment no són més que respostes psicofisiològiques del cos davant determinats estímuls. L’organisme capta senyals de l’ambient,
les processa i dona una resposta adient.
Durant aquests dies de confinament hem entrat
en un univers ple d’emocions: la por, l’amor, la
ràbia, la calma, la felicitat, la preocupació, l’enuig, la frustració, la seguretat, el coratge, l’a-
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CELEBRACIÓ FINAL DE CURS
Els/les infants i joves de la Llar Vilanova han
celebrat un final de curs molt especial. A causa
de les restriccions i per la Covid-19, no van poder celebrar el fi de curs amb els seus companys i companyes de classe, per aquest motiu,
al CRAE vam decidir fer la nostra pròpia festa
per celebrar-ho i donar la benvinguda a l’estiu.
Va ser una tarda molt especial, on tant infants
com joves s’ho van passar d’allò més bé. Cadascú va rebre un diploma personalitzat agraint
el seu esforç i col·laboració, així com, la bona
conducta demostrada al llarg de tot el confinament. També es va organitzar un amic invisible
per tothom. Va haver-hi regals molt bonics i originals!
La festa va comptar amb música i amb la participació d’infants i joves que van crear i cantar
una cançó de rap amb la direcció i posada en
escena de l’educador Ibai. Va ser tot un èxit!
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PRÀCTIQUES A L’AJUNTAMENT
Un jove del pis va realitzar les pràctiques a l’Ajuntament de
Vilanova de Bellpuig. Aquest jove va estudiar 4art d’ESO a
l’IES La Serra de Mollerussa i en l’assignatura d’Empresa
havia de tenir contacte amb el món laboral.
Va assistir els dimecres i divendres durant el curs escolar i

va fer tasques amb la brigada del poble: escombrar, pintar
baranes, esporgar arbrers.... Les pràctiques no les va finalitzar pel tema del Covid19 però la valoració va ser positiva,
tant per part del noi, de l’institut i de l’Ajuntament.

ESLÒGAN FUNDACIÓ

Des de l’Associació Coordinadora Sinergia Social i emmarcat dins de les accions de desplegament
del Pla d’igualtat, s’ha elaborat una “Guia de Llenguatge Inclusiu” que es va presentar el dia 25 de
novembre coincidint amb el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Des
del CRAE vam participar en una acció de sensibilització, en concret se’ns va demanar un eslògan
sobre aquesta temàtica, publicant-se a les xarxes socials.

Es va treballar el tema de la identitat de gènere, violència amb els diferents grups d’infants i joves de la Llar amb el visionat de documentals, articles,… i es va fer un mural.
Dels diferents eslògans proposats pels infants i joves es va triar el següent “Educar
des de la infància és la millor prevenció
contra les violències de gènere"
Va ser el guanyador!!!!
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SORTIDES LÚDIQUES
SORTIDA AL CINE A L’AIRE LLIURE
A l’estiu i aprofitant que els cinemes estaven tancats pel Covid
19, vam voler contribuir amb la cultura. Un grup de joves del pis
van aprofitar per veure una sessió de cinema a l’aire lliure, tot i
que el temps no va acompanyar gaire i alguns/es joves van acabar mirant la pel·lícula sota el paraigües! Això sí, va ser una activitat divertida i diferent.

SORTIDA A L’ESTANY D’IVARS
Adaptant-nos a la nova realitat sempre que hem pogut hem fet
sortides per evadir-nos una mica de la rutina diària. Aprofitant
espais naturals propers, com és l’estany d’Ivars d’Urgell, el Salt
del Duran a Vilanova de Bellpuig on hem gaudit del paisatge i la
naturalesa.

SORTIDA A MONTSERRAT
Vam fer una petita ruta per Montserrat, on vam caminar i gaudir
del paisatge amb els companys i companyes de la Llar. També
vam visitar el Monestir, on vam aprofitar per descansar i dinar
tots plegats per després reprendre la marxa de tornada.

CAP DE SETMANA AL DELTA DE L’EBRE
Per tal de passar uns dies de desconnexió, relaxació i gaudir
d’estones de riure i poca pressió compartides, després de què
alguns infants i adolescents van estar confinats un mes a l’estiu.
Es va fer una sortida de cap de setmana al Delta de l’Ebre, que
a gust de tots i totes, va quedar massa curta però molt gratificant. Intensitat per poder gaudir de l’aigua del mar, d’un gelat pel
passeig marítim després de sopar, intensitat per poder estar tots
i totes juntes somrient ni que fos darrere de les mascaretes i la
il·lusió d’estar tots i totes plegades a l’aire lliure.
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EL CONFINAMENT
Ens agradaria compartir el munt d’emocions, sentiments i estats d’ànims que se’ns han despertat,
arrel del confinament del mes de març.
Infants i joves comenten:

L’equip educatiu diu:

“Em costa definir-ho amb una paraula, podria
dir còmoda.”

“Recordo el neguit de la incertesa permanent.”

“El camí va començar des de les petjades de la

“M’he sentit estimada, he aprés a valorar el que
tinc”

por, l'angoixa i la desesperació del no saber
cap a on anàvem, però ràpid vaig poder transi-

“He trobat a faltar la meva família i la família
col·laboradora, però m’he sentit dins d’una família.”

tar per emocions com l'alegria, la motivació,
l'estima i la gratitud de poder compartir dies

“He enyorat els i les amigues i m’he avorrit de
fer tants deures.”

sencers, de forma seguida, amb els/les infants i

“Tristesa per no poder sortir i diversió pels ta-

“Sentir la tranquil·litat i la calma d’estar a casa,

llers que fèiem cada dia.”

però realment estar gaudint al 100% d’haver

joves.”

escollit ser educadora social.”
“Impotència i frustració per no fer el que volia:
sortir al carrer amb els i les amigues, veure la

“Vaig sentir tendresa per l'estabilitat i tran-

família...”

quil·litat per com es va viure i entusiasme en
cada activitat que proposaven els més petits i

“Diferència és la paraula que escullo per definir

petites”

aquests mesos de confinament, estava preocu“Tenir dins la consciència torns llargs de treball

pat per les visites amb les meves famílies.”

i acabar amb pijama gaudint molt de mirar una

“Trist i capficat, no podíem sortir i no podia veu-

pel·lícula amb ells i elles”

re a la meva família... però sort dels tallers de
“Amb l'esperança de què el "tot anirà bé" no

cuina, on em divertia molt.”

sigui només un eslògan: drets humans i suport
mutu. Potser amb aquests dos ingredients no

“Frustració i impotència per no poder sortir i al
mateix temps il·lusió pel que vivia i per l’esforç
amb el curs, he aprovat l’ESO!!!, gràcies per
ajudar-me fer tots els treballs que em manaven.”

em fa tanta por allò que anomenen "nova normalitat".
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FEM UN VIDEO CLIP DE RAP
Al llarg de tot el confinament vam fer diverses
activitats amb els infants i joves del CRAE, una
d’aquestes va ser la creació i preparació de dos
cançons de rap amb la filmació d’un vídeo!! La
Llar es va convertir en un estudi de gravació.
Us deixem una part de la cançó que vam composar.

Los días son mejores con mis niños con mis
niñas. A

RAP CORONAVIRUS

Yo no estoy cantando si no que estoy rimando.

“El Covid19 hace que cante desde casa

Mientras estoy andando con el micrófono meneando

A los deberes estamos atentos, estos días tenemos que compartir y entre todos vivir y los
whatssaps recibir
Y yo estoy rapeando

y aquí nada pasa.
El confinamiento se está haciendo pesado

Los amigos están flipando y estos días estamos
triunfando.

pero es por proteger a los seres más amados.

Esto no va a poder con nosotros

Que lo que importa es la salud y los hermanos

Y después cuando ganemos nos cambiaran los
rostros:”

Esto no va a poder con nosotros,
Después cuando ganemos nos cambiaran los
rostros”

Yo no me quedo en casa, me toca trabajar
Y contento de poder estar aquí en la Llar
Tirando de paciencia las cosas son sencillas

SANT JORDI: ROSES I LLIBRES
La Fundació Rycky Rubio ens va obsequiar amb un lot de llibres per commemorar el dia de Sant Jordi. Aprofitant l'avinentesa vam fer un taller de roses i vam preparar una parada
de llibres i roses al pati. Els infants i joves van triar els que
més els hi agradava. Donem les gràcies a aquesta fundació
per la seva donació.
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COL·LABORACIONS
“Tenyeix-te

de verd" va ser el nom que l’Entitat Sinergia
Social va donar al concurs presentat aquest estiu. La finalitat del qual era pensar una activitat per fer amb els/les infants i joves del CRAE vers la sostenibilitat i responsabilitat
mediambiental. Vam realitzar un cartell on es van plasmar
els dibuixos que els/les infants van fer sobre aquest tema
amb un eslògan molt important “ Reduir el consum de paper en un 50%”
Tots els treballs presentats pels diferents recursos de l’Entitat van ser exposats al Centre de Gestió. El guanyador
del concurs serà la imatge que acompanyarà la presentació del Butlletí de l’Entitat del ·” Pla de Sostenibilitat 20192022”
El cartell del CRAE Llar Vilanova va rebre una menció especial per la seva participació.

CARNESTOLTES

Per carnestoltes vam tenir un gran debat sobre quin tema disfressar-nos, entre tots els/les infants vam decidir al final la temàtica
“d’angelets i dimoniets”.
Així que un grup es va disfressar d’àngels i l’altre grup de dimonis,
on els colors predominants van ser el blanc i el vermell.
Alguns infants i/o joves es van disfressar amb els seus amics/gues.
Com cada any vam gaudir de la rua de carnaval a Vilanova i també
a Mollerussa, gaudint de la festa i del bon ambient als carrers. Tant
infants com grans vam jugar, ballar i riure en un dia tan esperat
pels més petits de la Llar.
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ELS/LES ARTISTES
Els joves del pis varen tenir l’idea de decorar el menjador.
Després de molt pensar varen arribar al consens de pintar
un quadre, els/les joves volien quelcom que tingues força i
també que no fos excessivament difícil de reproduir, van
decantar-se per Picasso, un pintor que en la seva època
cubista, pintava escenes i personatges de forma senzilles,
però carregats de simbolisme, finalment decidiren pintar el
Gernika, representa el patiment de la població durant el
bombardeig de l’aviació alemanya sobre el poble, durant la
guerra civil, el 26 d’abril de 1937.

Realment va ser una activitat força divertida e instructiva
mentre gaudien de les pinzellades, anaven descobrint tots
els detalls que aquest magnífic quadre amaga, alhora que
entenien el simbolisme del mateix i la importància d’aquesta obra universal .

DONACIÓ ORDINADORS
L’’Associació Soñar Despierto ens ha fet donació de 2 ordinadors portàtils i 3 tablets per tal que els
infants i joves poguessin durant el confinament fer els deures i connectar-se a les classes on line.
Per altra banda, l’empresa e servei de Vilanova de Bellpuig, de forma desinteressada ens va prestar sis ordinadors portàtils que se li van retornar en acabar el curs escolar 2019-2020. Agraïm a tots
dos el seu altruisme, en benefici dels i les infants i joves.
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L’ARRIBADA DEL TIÓ

Aquest any l’arribada del Tió ha sigut més complicada
que altres anys, ja que amb les restriccions de mobilitat
per la pandèmia, el Tió va tenir que recórrer un llarg camí i demanar ajuda als petits i petites vilanovencs per
aconseguir un recull de firmes que li permetessin passar. La finalitat era presentar-les en els controls del tancament perimetral que hi havia, així de ben segur que
el deixarien passar i així va ser!!

FESTA HALLOWEEN
El passat 30 d’octubre vam endinsar-nos a la temàtica
de la castanyada acompanyada dels ensurts de
Halloween. En vista que aquest any no podíem sortir a
fer el famós TRICK OR TRUCK, disfressats/es i amb
ganes d’espantar als veïns i veïnes del poble, vam optar per transformar la Llar en una antiga casa trobada
a les a fores del poble. Amb els /les infants i joves vam
decorar les sales i vam fer un scaperoom de la història
del “Bruixot i la Pitonissa” a la sala polivalent; amb

l’enginy del grup havien de resoldre el misteri dels
bruixots per poder passar a la següent proba, el sopar
de Halloween. També vam gaudir del curtmetratge
que va realitzar el grup dels petits, els Mrs. i Mss. Potatoes, els quals van estar creant durant tota la setmana, sent ells els protagonistes principals. Amb bon ambient i caliu, vam gaudir d’una nit de bruixes ben divertida, entre castanyes i moniatos i pel·lícules de terror.
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PESSEBRE VIVENT
El dia 3 de gener es va fer un pessebre vivent a
Vilanova de Bellpuig. En el CRAE vam escenificar
l’escola d’aquella època. Els infants que feien d’alumnes es van posar uns vestits molt antics i la
mestra, una jove del pis també anava vestida per
l’ocasió. L’entrada de la Llar va ser el punt de visita

pels veïns/es que també va ser ambientada segons
el moment històric. Vam gaudir molt compartint
aquest moment amb els/les veïns/es altres, va ser
una experiència molt gratificant, divertida i diferent
de la rutina del dia a dia. Ens agradaria tornar-hi a
participar en properes edicions.

Des de l’Ajunta-

ment ens van donar uns entrepans.

LA VISITA DEL PATGE
Aquest any hem tingut la visita del patge de l’Associació Soñar Despierto. Aquesta associació cada any
regala als/les infants petits/es detalls que han demanat en una carta i aquests/es ho esperen amb entusiasme i il·lusió.

El patge va arribar a la Llar carregat de regals,i amb
una bona dosis de màgia i diversió per repartir entre
els i les infants més petites; tots/es van passar una
bona estona i van quedar més que contents dels regals que va portar el patge.
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PASSATEMPS
Als/les petits/es vilanovencs ens encanten els passatemps! I a vosaltres? Us animeu?

.
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AGRAÏMENTS I COL·LABORACIONS
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Web: personaivalors.org
Web: sinergiasocial.org
E-mail: centrevilanova@sinergia.org
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