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Gairebé 300 persones, en la 
XVIII Jornada Gresol

Millores al 
pati de l’Escola 
Valdelors
L’Ajuntament ha invertit gai-
rebé 25.000 euros en l’ade-
quació d’aquest espai de 
Vandellòs, una de les pro-
postes guanyadores dels 
Pressupostos Participatius 
de 2019.
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“Nadal en dimecres, sembra els marges i les freixes” 
La dita

SOSTENIBILITATS
La sostenibilitat és un dels conceptes que de forma 
progressiva s’ha anat incorporant en els nostres co-
mentaris, discursos i debats en els darrers anys. Però 
més allà de quan, com i per què va sorgir aquesta idea, 
el cert és que no hi ha àmbit de la nostra acció quotidia-
na que no es vegi subjecta a rebre una anàlisi en base 
a la sostenibilitat, ja sia ambiental, econòmica o social.

El rellevant de les decisions que es prenen en qualsevol àmbit és valorar si aquestes ad-
meten aquesta triple lectura i, si més no, quina preval per damunt de les altres. Òbviament, 
això implica la dificultat de fixar consensos més o menys amplis, però el més important és 
que tinguem presents aquests criteris. Des d’aquesta perspectiva, hem intentat presentar 
uns pressupostos que garanteixin els objectius –lògicament continuistes- per tal d’apro-
fundir en la consecució de la diversificació econòmica del municipi, aportant més i millors 
serveis que superen les competències municipals, i amb voluntat d’arribar a tothom, tant 
particulars com empreses locals. Entenem que en els moments actuals cal incidir en els 
projectes que estan iniciats i que cal impulsar (residència i aulari a l’Hospitalet), millora 
dels equipaments municipals amb inversions que facilitin l’eficiència energètica i suports 
als sectors econòmics del terme, des del sector primari fins a les empreses de serveis, tot 
passant per la millora dels polígons i de les infraestructures turístiques.

Per a fer-ho necessitem tothom. Des dels treballadors dels diferents departaments de 
l’Ajuntament, fins a les petites empreses i organitzacions professionals que gradualment 
estan fent uns passos molt significatius per millorar la seva presència a nivell municipal 
i tenir un marc relacional més ampli amb les organitzacions superiors. Us encoratgem a 
treballar a tots i a totes en aquesta línia col·laborativa i constructiva  per aconseguir un 
futur ple d’oportunitats, que és el desig que ens fem en aquestes dates. Hem de procurar 
que aquest esperit duri tot l’any 2020.

Bones festes i Feliç Any Nou!

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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L’EQUIP DE GOVERN L’OPOSICIÓ
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es va celebrar al setembre; i 
dues accions programades 
per al desembre: el Mercat 
de Nadal i la Festa d’Hivern 
de l’empresari, destinada a 
reconèixer les trajectòries 
empresarials, que per primera 
vegada comptarà amb 
la participació de les tres 
associacions empresarials: la 
d’empresaris del sector dels 
serveis industrials, l’ADE; la 
de comerços, l’ACHV; i la de 
restauració, l’ARH. Aprofito 
l’ocasió per destacar el gran 
valor i mèrit d’aquestes 
entitats locals.

Què és el que més valora 
d’aquestes associacions?
Són un vehicle de cohesió 
i foment de la cooperació 
empresarial. Els nostres 
empresaris han après que 
compartir recursos, temps, 
capacitats i  treballar 
conjuntament, acabarà 
beneficiant-los a tots. Com 
a administració pública 
local, que l’empresariat local 

«Concentrarem els esforços a ajudar les 
micro, petites i mitjanes empreses» 

María José Gómez
Regidora d’Ocupació, Emprenedoria i Planificació Estratègica; de Comerç i Turisme; i d’Indústria i noves energies

En aquest mandat s’estrena 
com a membre de l’equip de 
govern. Què espera aportar 
com a regidora a càrrec de 
l’Àrea de Promoció Econòmica?
Sobretot vull donar resposta 
a les inquietuds que planteja 
el futur postnuclear. El 
tancament de les centrals 
pot suposar una oportunitat 
per transformar el territori i 
hem de treballar perquè al 
municipi hi hagi més ocupació, 
empreses, activitat… L’ideal 
és que les persones puguin 
treballar on viuen. És una 
tasca que comporta molta 
responsabilitat, però compto 
amb el suport d’un bon equip 
de treballadors municipals i 
d’un equip de govern format 
per polítics amb experiència, 

L’Hospitalet de l’Infant 
ha acollit recentment la 
Jornada Gresol, en què 
s’ha parlat dels principals 
reptes de l’economia. Quines 
conclusions n’ha extret?
La irrupció de les noves 
tecnologies de la informació 
i de la comunicació dóna lloc 
a una nova indústria 4.0. En 
una societat digitalitzada, 
la població té noves 
necessitats, que impliquen 
noves oportunitats per als 
emprenedors i empresaris 
en forma d’oferta de nous 
productes i serveis o de millora 
dels ja existents, per atendre 
la demanda del mercat. D’altra 
banda, aquesta nova indústria 
genera nous llocs de treball i 
noves professions i ens hem 
de saber adaptar i ser creatius 
per aprofitar les finestres que 
s’obren.

En aquest sentit, què es fa des 
de l’àrea de l’Ajuntament que 
encapçala?
A través de l’empresa 
municipal Idetsa, treballem 
per millorar la inserció laboral 
i la qualificació professional 
dels veïns i veïnes en actiu o 
en situació d’atur, mitjançant 
programes de formació. 
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estigui representat a través 
de les associacions, facilita la 
comunicació, el  trasllat de les 
necessitats o preocupacions 
que tenen com a col·lectiu i 
ens permet establir sinergies 
per dissenyar accions i 
polítiques específiques que 
vetllin per l’interès general. 

Quins són els reptes  que es 
planteja en matèria de turisme?
Buscar la desestacionalització 
del turisme, per allargar la 
temporada turística i generar 
ocupació estable i de qualitat 
que generi expectatives de 
treball entre els professionals 
del sector. Assolir aquesta 
fita passa per revaloritzar els 
recursos que tenim com a 
municipi: el valor paisatgístic i 
natural de les nostres  platges, 
la no massificació de la nostra 
destinació, el clima mediterrani, 
però també les infraestructures, 
la qualitat dels equipaments 
esportius i culturals, el patrimoni 
històric i natural, i el talent real i 
potencial del nostres joves.

Aquest mes de desembre, 
precisament, obrirem la 
inscripció als nous cursos 
del Viver d’Empreses. A més, 
també oferim orientació 
laboral, una borsa de 
treball, assessorament 
a l’emprenedor, i ajuts 
econòmics per fomentar 
l’autoocupació i la contractació 
d’aturats. 

Continuaran apostant per 
ampliar la xarxa de fibra òptica 
al municipi?
La connectivitat, en forma 
de desplegament de la fibra 
òptica, ha estat clau com a 
factor de competitivitat de 
les empreses locals. Tot just 
en aquest moment estem 
portant a terme una nova 
fase de desplegament a la 
zona d’Hifrensa i de l’Arenal 
de l’Hospitalet de l’Infant.  
A mitjans de novembre 
van començar els treballs 
d’instal·lació de la fibra òptica 
i aquest mes de desembre 
tenim previst comercialitzar el 
servei en aquest zona.

Un dels seus objectius, doncs, 
és enfortir el teixit empresarial 
del municipi.
Ens plantegem concentrar els 
esforços a ajudar les micro, 
petites i mitjanes empreses, 
ja que aquestes empreses 
estan liderades per persones 
arrelades al territori, que tenen 
lligams afectius o emocionals 
amb els veïns i amb l’entorn. 
Això implica que quan prenen 
decisions, no sempre primen 
els criteris econòmics, i 
que són empreses més 
sostenibles i socialment 
responsables. Un altre dels 
nostres propòsits és reforçar 
la col·laboració público-
privada.

La col·laboració público-
privada sembla que està 
creixent en els últims temps...
Els darrers exemples 
d’aquesta col·laboració són 
la I Fira Multisectorial, que 

L’OPOSICIÓ

Sílvia Pujol
(PP)



M. Elidia López

Davant del que ha passat 
avui dimarts, 12 de no-
vembre, l’única pregunta 

que ens podem fer és per què al 
mes d’abril no es va fer el que 
avui s’ha fet?
Per què el líder del PSOE durant 
l’estiu no podia dormir pensant 
que havia de governar amb UP?
Per què el govern de col·labora-
ció que va imposar als seus so-
cis ara es convertirà en un go-
vern de coalició, que era el que 
aquests demanaven? i així cent 
preguntes més.
Crec que la irresponsabilitat  i 
l’arrogància del PSOE, o del seu 
líder, pensant que podria assolir 
una gran majoria va provocar 
unes noves eleccions que ningú 
volia.
Ara bé, aquestes eleccions han 
servit per fer caure caretes i 
deixar al descobert allò que 
molts sabíem.
Ha caigut la careta  del partit del 

Boadella. No són  “lliberals”, són 
de dreta extrema, el transvasa-
ment de vots així ho demostra. 
Ha caigut la careta de l’extrema 
dreta. Deien que a España no 
n’hi havia o era molt residual, 
doncs no, simplement estava 
camuflada en altres partits. 
Ara, amb un discurs d’odi, prin-
cipalment contra Catalunya, ha 
aconseguit ser la tercera força 
al Congrés. 
Sembla que el partit més votat 
ha assimilat  que ja no es poden 
repartir el gran poder entre dos, 
que els temps dels torns han 
caducat i que governar en coali-
ció és una altra forma de fer-ho, 
a priori, millor, perquè la varietat 
de sensibilitats dins un mateix 
òrgan col·legiat és enriquidor i 
els allunya de la temptació de 
governar només pels seus.
Aprofitant aquestes dates, us 
desitgem unes molt Bones Fes-
tes Nadalenques. 

LES CARETES VAN CAIENT  

https://fichospitaletinfant.wordpress.com
 fic_cat@telefonica.net 

 @fichospitalet
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Els darrers resultats de les 
eleccions generals cele-
brades recentment ens 

han deixat un panorama es-
perançador alhora que també 
preocupant.
En el moment en què escric 
aquestes línies, PSOE i Unidas 
Podemos han escenificat un 
preacord per a la governabi-
litat de l’estat, centrat en deu 
punts entre els quals desta-
quen: Catalunya, l’enfortiment 
de l’estat del benestar, el des-
envolupament de polítiques 
d’igualtat, la lluita contra el 
canvi climàtic, la cultura com 
a dret o l’eutanàsia. 
L’acord de govern, que no es 
va aconseguir en la legislatura 
passada i que ens va abocar 
a nous comicis electorals, se 
centra en el desenvolupament 
de polítiques progressistes i 
socials, i pretén garantir l’es-
tabilitat institucional després 

de quatre anys d’incertesa.
D’altra banda, els resultats 
electorals han reportat un fort 
creixement de la ultradreta, 
també al nostre municipi. 
És preocupant observar que 
tanta gent hagi pogut abraçar 
un discurs autoritari, xenò-
fob, masclista i LGTBIfòbic, 
que posa en risc els avenços 
socials assolits en els últims 
quinze anys i no que no ajuda 
gens a rebaixar la crispació de 
les darreres setmanes.
Esperem que l’aritmètica par-
lamentària permeti aconse-
guir un govern de progrés que 
garanteixi els drets individuals 
i socials, i que ens aporti l’es-
tabilitat que el país necessita.

Els ciutadans hem estat 
cridats a les urnes per se-
gona vegada en només 6 

mesos a causa de la incapa-
citat de negociar i d’arribar a 
crear consensos i pactes tant 
per part del PSOE com de les 
altres formacions polítiques. 
Els resultats en aquestes 
eleccions encara han deixat 
un escenari més complex, el 
PSOE ha perdut força i ha ha-
gut un increment exponencial 
de l’extrema dreta. El PSOE 
convoca eleccions esperant 
tenir més suport per part de 
la ciutadania i el resultat és 
l’augment de VOX. Quina poca 
estratègia! 
El resultat a Catalunya deixa 
algunes reflexions: ERC es 
consolida com a primera 
força política, l’independentis-
me continua creixent i els par-
tits com Ciutadans i PP esde-
vindran residuals a Madrid en 

escons per Catalunya. 
Ha quedat demostrat que als 
catalans les urnes no ens fan 
por! Ens han sobrat raons per 
votar! A nivell municipal les 
urnes també es van tenyir de 
groc republicà, ERC es con-
solida també com a primera 
força de la mateixa manera 
que a les eleccions del 28A. A 
més, s’ha produït un augment 
en la diferència de vot amb el 
PSC respecte a l’abril. 
Amb aquests resultats a Ca-
talunya, els ciutadans hem 
donat una resposta evident a 
les urnes contra la repressió, 
contra la sentència injusta i 
contra un PSOE - PSC més re-
trògrad de la història. 
Ens volen sense veu, ens vo-
len sense vot. Ens volen humi-
liats. No obstant això, la gent 
d’ERC ho tenim clar: Autode-
terminació, Amnistia i Inde-
pendència. 

Junts per Catalunya  refu-
sem el resultat de les sen-
tències dictaminades pel  

Tribunal Suprem envers els pre-
sos polítics. Unes sentències  
injustes, inhumanes i despro-
porcionades.
La sentència condemna Ca-
talunya, no només condemna 
l’independentisme, sinó que 
amenaça els drets de tothom 
i marca un clar retrocés en les 
llibertats a Espanya.
Expressem la nostra més abso-
luta  INDIGNACIÓ  davant d’una 
sentència injusta que arriba als 
100 anys de càstig i que gene-
ra un precedent inacceptable 
i reprovable.  Cal recordar que 
convocar un referèndum no és 
un delicte recollit al Codi Penal.
Junts per Catalunya  sempre 
defensarem el dret dels cata-
lans a decidir què volen ser, a 
pensar com vulguin i a manifes-
tar les seves idees en pau i lli-

bertat. I defensem i defensarem 
qualsevol mobilització pacífica 
per protestar contra aquesta 
injustícia, contra aquesta crimi-
nalització d’idees. 
Avui, després de les eleccions 
generals  del 10N, més que 
mai reivindiquem el paper del  
DIÀLEG, d’assentar-nos a una 
taula. Cal arribar a acords per 
molt lluny que estiguem dels al-
tres, cal trobar una solució polí-
tica a un problema polític.
Volem donar les gràcies a to-
tes les persones del municipi 
que heu confiat el vostre vot en 
aquestes eleccions generals a 
JUNTS PER CATALUNYA, tant 
al Congrés com al Senat. 
Aprofitem aquesta oportunitat  
per desitjar-vos a tots i a totes 
que passeu unes BONES FES-
TES DE NADAL i que tinguem 
una bona entrada a l’any 2020.
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Al ple d’aquest desembre 
l’equip de govern municipal 
haurà presentat els pressu-

postos. En el moment d’escriure 
aquest article, a meitats del mes 
de novembre, l’oposició encara 
no els hem rebut, fet que resulta 
simplement inacceptable, ja que 
ens impedeix fer la nostra tasca 
de control del govern així com 
qualsevol proposta constructiva 
i de diàleg.
La presentació i aprovació o no 
dels pressupostos municipals 
és un dels moments més im-
portants dins la legislatura de 
qualsevol ajuntament. El fet de 
presentar-los tard i malament 
provoca que l’oposició no tingui 
gairebé temps de llegir-los. S’ha 
de tenir en compte que tenim 
un pressupost al voltant d’uns 
20 milions d’euros, i això impli-
ca temps per poder-lo analitzar 
en detall.
De tota manera, tot fa indicar que 

ens trobarem uns pressupostos 
continuistes que no entomen els 
principals reptes que tenim al 
municipi els propers anys, sobre-
tot vinculats al futur postnuclear. 
Així mateix, veiem com l’equip de 
govern s’ha acostumat a fer ús 
i abús de les modificacions de 
crèdit. En el darrer ple ordinari de 
setembre, per exemple, es van 
aprovar dues modificacions de 
crèdit per valor de 2.118.267,5€, 
que representa un 10% del total 
del pressupost. Aquesta pràctica 
ens indica una mala planificació 
que buida de sentit la mateixa 
aprovació dels pressupostos 
anuals.
En definitiva, aquesta manca de 
transparència i de diàleg amb 
l’oposició ens indica una forma 
de governar molt allunyada del 
poble i dels reptes que tenim com 
a municipi els propers anys, i que 
com a CUP creiem que hauríem 
d’encarar totes juntes.

Como venimos defendiendo 
desde el comienzo de esta 
legislatura municipal, Ciu-

tadans apuesta por el diálogo, el 
trabajo diario y las iniciativas para 
mejorar nuestro municipio. En 
este sentido, hemos propuesto 
actuaciones como la regenera-
ción del skate park. En concreto, 
adecentar su entorno, limpiar 
y podar los jardines. Gracias a 
nuestra propuesta y trabajo, he-
mos conseguido que la brigada 
del Ayuntamiento haya empeza-
do a reparar las instalaciones y 
la fuente. También planteamos al 
gobierno municipal el mal estado 
de los bancos, arrancados y tira-
dos por el suelo en la Plaza Coll 
de Balaguer. Ahora ya se han vuel-
to a colocar. Son dos ejemplos de 
pequeñas actuaciones que desde 
Ciutadans consideramos impres-
cindibles para mejorar el día a día.
Desde que entramos en el ayun-
tamiento en mayo, hemos partici-

pado en las iniciativas que se de-
sarrollan en el municipio. Hemos 
asistido, por ejemplo, a la jornada 
de limpieza de la playa del Arenal, 
apoyando a la Asociación Fons 
Marí. Se recogieron 75kg de ba-
sura, en su mayoría plásticos. La 
sostenibilidad es uno de los ejes 
que más nos preocupan y desde 
Ciutadans también apostamos 
por iniciativas para potenciar 
el turismo. Nuestro municipio 
acogió la XVIII Jornada Gresol, 
dedicada a cómo fomentar el 
turismo empresarial. Tuvimos la 
oportunidad de conversar con 
algunos de los ponentes sobre el 
estado de nuestro litoral y habla-
mos también de temas como la 
necesidad de fomentar las ener-
gías renovables. Otra iniciativa, 
muy diferente, ha sido la celebra-
ción de la castañada en el Casal 
d’Avis. No queremos terminar sin 
agradecerles a nuestros mayores 
el maravilloso recibimiento.

Las elecciones del 10 de no-
viembre, provocadas por un 
PSOE que ha cometido un 

gravísimo error estratégico, ha de-
jado muchos titulares. Sin embar-
go, voy a centrarme en uno de los 
aspectos clave, la debacle de Ciu-
dadanos, quién sabe si de manera 
irremisible.
Albert Rivera, del que cabe decir 
que ha sabido afrontar el desastre 
electoral con un gesto que le hon-
ra, ha dirigido el partido naranja de 
forma unipersonal, lo que implica 
que los errores también deben ser-
le atribuidos. A toro pasado, quizás 
siempre le queden en la cabeza las 
ofertas de unidad que de forma rei-
terada se le hicieron llegar desde el 
Partido Popular.
Varios fueron los intentos de Pablo 
Casado de conformar una coali-
ción capaz de disputar en condicio-
nes de igualdad una convocatoria 
de elecciones a mayor gloria de 
Pedro Sánchez. Los datos definiti-

vos parecen avalar que de haberse 
producido, las cosas hubiesen sido 
muy diferentes. A nivel nacional, el 
PP conseguía algo más de cinco 
millones de votos, mientras que 
Ciudadanos se hacía con más de 
1,6 millones. El simple hecho de 
haberse presentado de forma con-
junta hubiese aportado a la marca 
6,6 millones de votos, por 6,7 ob-
tenidos por los socialistas, lo que 
representaría muchos más dipu-
tados de centro derecha constitu-
cionalistas y, sobre todo, una mejor 
perspectiva de futuro para C’s.
A nivel local, los 295 votos de PP 
unidos a los 243 de Ciudadanos 
hubieran supuesto situarse como 
tercera fuerza municipal, por de-
lante de JxC. ¡Y todo ello sin contar 
con los votos de Vox!
Hay tiempo para reflexionar, pero 
para garantizar una alternativa de 
gobierno viable hay que reconstruir 
el centro derecha como un bloque. 
Porque Cataluña suma.
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UNS PRESSUPOSTOS QUE NEIXEN MORTS TRABAJANDO POR NUESTRO MUNICIPIO
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CONTRABANDISTES 

Sempre havia pensat que seria incapaç 
de publicar l’episodi sobre el nostre pas-
sat contrabandista. Un gir inesperat en la 
darrera recerca m’han portat de la mà a 
aquesta  realitat social, explicada a cau 
d’orella i callada els últims cent cinquan-
ta anys per un pacte de silenci col·lectiu.  

Els anglesos, pirates, corsaris i senyors 
de l’Atlàntic emprenen al segle XVII el co-
merç marítim il·legal de tabac, cotó i pro-
ductes tèxtils a la península Ibèrica. Diu 
la tradició oral que, durant la guerra de 
Successió, introduïen també armes per 
proveir les tropes de Carrasclet; armes 
que s’amagaven a la cova del Llop Marí. 
El cert és que la primera notícia escrita 
del tràfic clandestí al terme correspon als 
fets del 17 de juny de 1813. La flota bri-
tànica després de derrotar els francesos 
al coll de Balaguer dinamità la torre del 
Torn i el fort de Sant Felip “ i d’altres vora 
la mar per tenir la platja lliure per fer un 
desembarcament i en temps de pau fer 
l’escandalós contraban des de Gibraltar, 
com ho fan” (Riba i Mestre). Al segle XIX, 
el negoci il·lícit ja es canalitza a través de 
petites bandes  locals. 

Les guerres carlistes només han portat 
misèria als nostres pobles i amb la ne-
cessitat sorgeixen quadrilles formades 
per hermètics clans d’amics de colla i fa-
miliars. Un dels principals punts d’entra-
da de tabac era la platja de Caladoques. 

El seu barranc era l’artèria que l’enllaçava 
amb els amagatalls disposats als ma-
sos de l’Aigua al Coll. També ho era l’Al-
madrava, el Torn i cala Jostell; envoltats 
de torrents i corriols, freqüentats d’antic 
per pirates i bandolers, que els permetia 
endinsar-se fins als Acampadors, i des 
d’aquí a Masriudoms, Masboquera, Ga-
vadà i Vandellòs pel pas del Garrofer o el 
camí dels Meners.

El desembarcament es duia a terme amb 
lluna nova i nit tancada, buscant l’abric i 
la complicitat de la foscor. Es parla que 
als anys 40 del segle XX sabotejaven la 
xarxa elèctrica per deixar l’Hospitalet 
immers en la negror. Una barcassa pro-
cedent de Gibraltar, Mallorca o el nord 
d’Àfrica fondejava a una milla de la cos-
ta. Un vigilant observava atent els movi-
ments dels carrabiners que patrullaven 
la platja pel camí de ronda. Quan eren a 
300 o 400 metres lluny del punt indicat, 
tirava d’un fil de margalló per avisar els 
companys. Els homes, emboscats, feien 
un senyal amb un fanal i el capità con-
testava. Els millors remers -pescadors de 
dia- volaven amb els bots en direcció al 
mercant  ancorat a la mar de la Frau on 
recollien els “fardos” de cigarros i picadu-
ra. Els traginers els esperaven a l‘aigua, 
a la vora, i els carregaven al coll. A Cala-
doques els farcells s’agrupaven a la cova 
de la Perdiu i es transportaven fins el cau 
amb carro o a les albardes de la rengle-

ra de matxos. Cada paca pesava entre 
seixanta i vuitanta quilos i s’amagaven 
als trulls o a les“formigueres “, uns clots 
excavats que es cobrien de terra i  rama. 
Amb la primera claror del dia, el ramat 
d’ovelles trepitjava l’arena de la platja per 
esborrar les petjades. 

Sabem per la tradició oral que es pro-
duïren violents confrontaments armats 
amb les forces que custodiaven el litoral 
a les casernes de l’Hospitalet i del coll de 
Balaguer. En Josep Domènech “Genes-
sies” m’explicava el tiroteig en què es va 
veure implicat el seu avi, membre d’una 
quadrilla, a la finca de l’Alterio pels volts 
de 1890. Com era habitual havien des-
embarcat “l’alijo” a Calafat. Un “chivatazo” 
va alertar els carrabiners i al matí els van 
esperar ocults a la garriga. Un cop agru-
pada la companyia, van fer foc i un dels 
trets foradà el morral de la mula i matà 
son cunyat, natural de Vandellòs. Un mul 
fugí espantat, i va estar perdut a la serra 
durant 4 o 5  jornades. El seu amo, deses-
perat, emmalaltí de tants dies de buscar 
l’animal al ras. Morí d’una pulmonia.  

Per Alfons Tejero 

Imatge de la Cala Justell als anys 50, un punt d’entrada de contraban al terme.

“Un dels principals 
punts d’entrada de 
tabac era la platja de 
Caladoques”

L’època daurada al nostre “terreno” coin-
cideix amb l’entrada a escena a principis 
del segle XX de l’empresari  i banquer ma-
llorquí Joan March, fabricant de tabac al 
Marroc i finançador de la sublevació de 
Franco el 1936. March tractava amb una 
destacada partida de l’Hospitalet de l’In-
fant formada per quinze persones que ja 
comptava amb camions i alguna barca a 
motor. A alguns d’ells els he conegut, he 
begut de la seva ciència i he gaudit de la 
seua estima.

El contraban encara es va allargar una 
mica més enllà de 1956, per aquell maleït 
fred que va matar els garrofers i va arruï-
nar tantes famílies, però aquest tema ja 
ho deixarem per una altre capítol dels 
“Episodis de la nostra història” .
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Diverses novetats  
en el XXII Pessebre 
dels Estels
HI HAURÀ DOS TORNS D’ACCÉS, 
NOVES ESCENES I MÉS ESPAIS
Les persones que visitin el 22è Pessebre 
dels Estels de la Masia de Castelló, previst 
per als dies 22, 26, 28 i 29 de desembre, 
hi trobaran diverses novetats, segons ha 
avançat l’Associació Masia de Castelló. 
Aquesta entitat, que és la que l’organitza 
amb el patrocini de l’Ajuntament, ha esta-
blert dos torns d’accés al Pessebre, per dis-
tribuir els visitants i oferir-los una experièn-
cia més gratificant: un a les 18 h; i un altre 
a les 19 h. També hi haurà quatre noves es-
cenes: un llaurador amb ruc, una sínia ma-
nual, l’infern i el pastor de muntanya. Així 
mateix, els àngels estaran en lloc més privi-
legiat per anunciar l’arribada del Senyor; i el 
circuit serà més ampli, perquè els visitants 
puguin veure totes les escenes amb més 
comoditat. S’ampliarà, igualment, l’espai 
dels tallers organitzats per Lo Tossalet, per 
darrera de la construcció de pedra seca, 
on també es col·locarà un tancat d’ovelles 

Gairebé mig miler 
de persones passen 
pel “Casterrorífic” 
Prop de 500 persones van veure la segona 
edició del “Casterrorífic”, un espectacle per 
passar por i reviure el passat del poble de 
Castelló, organitzat per l’Associació Ma-
sia de Castelló, amb la col·laboració de Lo 
Tossalet i amb el patrocini de l’Ajuntament.
Aquestes persones van assistir a les repre-
sentacions adreçades als adults i als in-
fants a partir de 12 anys, que es van oferir 
del 31 d’octubre al 2 de novembre, de 19.30 
a 22 h. Les representacions dirigides per a 
tots els públics, «el Petit Casterrorífic”, pre-
vistes per al 3 de novembre, es van haver 
de suspendre, a causa de les condicions 
meteorològiques. Els participants van po-
der veure un total de 16 escenes, represen-
tades per una setantena de voluntaris.

La novena edició de L’Aglà Festival de Vandellòs, que es 
va celebrar el 23 de novembre, va tenir un cartell de luxe. 
Oques Grasses, Doctor Prats, Seikos, DJ OGT i DJ Ceba van 
atreure gairebé un miler de persones, que van omplir l’afo-
rament del pavelló poliesportiu.

El festival, organitzat per l’Associació de Joves de Van-
dellòs amb la col·laboració de l’Ajuntament, va estar en-
capçalat per Oques Grasses, una de les bandes que més ha 
sonat aquest estiu arreu del país i que va presentar el seu 
nou disc, “Fans del sol”. Un altre dels plats forts va ser Doc-
tor Prats, que va oferir a Vandellòs l’últim concert de la gira 
“Avui lluny és més a prop” Tour, que ha fet parada a Canet 
Rock i el Doctor Music Festival, entre altres llocs destacats. 
Va completar el cartell el grup Seikos, de Sant Feliu de Llo-
bregat, que va presentar el seu primer disc d’estudi, “Viaje 
al centro”. Dj OGT i DJ Ceba, de Reus, van tancar el festival.

Oques Grasses, Doctor Prats i Seikos, protagonistes de L’Aglà Festival

nou. I a la part on abans hi havia 
la carbonera i els llenyataires, hi 
haurà un gran tancat de cabres 
de les nostres muntanyes i l’ac-
cés a la nova sínia. 

D’altra banda, la gran carpa que 
s’instal·lava a l’entrada del Pes-
sebre s’ubicarà en un nou espai, 
a la part superior on hi ha els 
corrals dels rucs. D’aquesta ma-
nera, quan els visitants arribin a 
Castelló tindran una imatge més 
rústica del poble. En el lloc de 
la carpa, s’instal·laran dues ca-
setes de venda de begudes i de 
menjar perquè els visitants pu-
guin prendre un refrigeri mentre 
esperen per accedir-hi.

Les entrades es poden com-
prar  online  a www.masiacaste-
llo.cat  o a Castelló mateix, en 
arribar al poble, i com l’any pas-
sat tenen un preu de 5 euros, per 
als nens d’entre 4 i 9 anys; i de 8 
euros, per a la resta de públic; 
per als menors de 4 anys, l’accés 
serà gratuït. Enguany, l’organit-
zació ofereix un nou producte, 
que és l’Experiència del Pesse-
bre dels Estels, que consisteix 
a passar el dia al pessebre i fer 
de figurant com un més. Aques-
ta experiència té un cost de 40 
euros per adult (a partir de 12 
anys), 20 euros per nen (de 4 a 
11 anys) i és gratuït per a nens 
de 0 a 3 anys.

En aquesta 22a edició, els visi-
tants també podran participar en 
el concurs d’Instagram que con-
voca la Regidoria de Turisme per 
quart any consecutiu. Les bases 
del concurs es poden consultar a 
www.hospitalet-valldellors.cat
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Una desena de bars i 
restaurants organitza 

la IV Ruta de tapes 

Per al període comprès entre el 5 i el 15 de desembre, l’Associació 
de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors  
(ARH) ha organitzat, amb el suport de la Regidoria de Turisme, la 
IV Ruta de tapes. En aquesta edició, hi participarà un total de 10 
establiments, que oferiran una tapa i una “canya” o “quinto” de 
cervesa o un gotet de vi per 2,5 euros. Com a novetat, les tapes 
tindran noms relacionats amb llocs i personatges històrics del 
municipi.
Durant aquests dies, els participants d’aquesta ruta no només 
tindran l’oportunitat d’assaborir les tapes elaborades pel Bar 
Nevada, el Bar-Restaurant d’Antis, El Rebost de Ca Belardo, Barc 
Cal Rullo, Restaurant-Pizzeria Can Donatello, Bar Mediterrani, Bar-
Cockteleria MÖSS, Pizerria AmalfI, Restaurant Nàutic i i Cervecería 
El Drac, sinó també de prendre part en el sorteig de tres premis: el 
1r estarà dotat amb un sopar al restaurant Can Bosch de Cambrils 
per a dues persones; el 2n, amb un lot de vins i cava; i el 3r, amb un 
joc de vi i accessoris.
Per prendre part en el sorteig d’aquests premis, s’haurà de tastar 
les 10 tapes que inclou la ruta. Al Passaport de la Ruta, que es pot 
aconseguir a l’Oficina de Turisme o a qualsevol dels establiments  
participants, hi haurà de quedar segellada i puntuada cadascuna de 
les tapes. Un cop completat el passaport, es podrà dipositar a les 
urnes/bústies que hi haurà als mateixos establiments. 
El sorteig dels premis es farà el 19 de desembre i el nom dels 
guanyadors es donarà a conèixer al Facebook de l’Associació 

PER AL PERÍODE DEL 5 AL 15 DE 
DESEMBRE, A L’HOSPITALET DE L’INFANT

de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de 
Llors (ARH). Allí també s’hi farà públic el premi a la millor tapa. El 
restaurador guardonat serà obsequiat amb un sopar gourmet per 
a dues persones. 

PROJECTE COST 
PREVIST SITUACIÓ OBSERVACIONS

Comprar un piano de cua per al Teatre Auditori 
de l'Hospitalet de l'Infant

33.000 euros 
(cost previst)

Al tancament de la revista, estava a punt d’adjudicar-se 
la compra, per la qual cosa us podrem informar del cost 
final en la propera revista. L’Ajuntament preveu mostrar 
el piano en un acte obert a tothom.

Habilitar un parc infantil a la zona de la 
urbanització Infant/Corralets de l’Hospitalet de 
l’Infant

50.000 euros 
(cost previst)

Es preveu una actuació més àmplia, de millora de la 
zona verda on s’ubicarà el parc infantil. De moment, s’ha 
encarregat l’enjardinament.

Comprar instruments per cedir en préstec a 
l'Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant per 
crear un conjunt instrumental propi.

6.290 euros
(cost final)

Compra realitzada. Queda pendent l’inici de l’activitat a 
l’escola al 2020.

Asfaltar el tram de la Via Augusta de 
l'Hospitalet de l'Infant que va des del Forat 
negre fins a on s'ha asfaltat recentment

95.000 euros 
(cost previst)

Actuació executada parcialment (us en donem més 
detalls en la pàgina 9).

Adequar el pati de l'Escola Valdelors de 
Vandellòs

23.728,09 euros 
(cost final) 

Actuació realitzada (més informació en la pàgina 9).

Estat de les propostes guanyadores dels 
Pressupostos Participatius de 2019
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L’Ajuntament inverteix gairebé 25.000 euros 
en la millora del pati de l’Escola Valdelors 
VA SER UNA DE LES PROPOSTES GUANYADORES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

El consistori ha adequat el pati de l’Escola Valdelors de Vandellòs, 
tal com es va comprometre a fer en el marc dels Pressupostos 
Participatius de 2019. En la millora d’aquest espai hi ha invertit, 
concretament, 23.728,09 euros. Aquest és l’import total de 
les actuacions que ha dut a terme tant al pati dels alumnes 
d’Educació infantil com al dels alumnes d’Educació Primària, 
tenint en compte les opinions de les famílies, per crear nous 
espais d’aprenentatge i d’esbarjo per als infants. 
Al pati dels més petits, hi ha instal·lat un trenet i una cabana de 
fusta, passeres, un hivernacle perquè els nens i nenes puguin 
plantar i veure com creixen les hortalisses amb l’ajut del 

Asfaltat un tram de la Via Augusta
La proposta guanyadora més costosa dels Pressupostos 
Participatius de 2019, consistent en asfaltar el tram de la Via Augusta 
de l’Hospitalet de l’Infant que va des del Forat negre fins a on s’havia 
asfaltat recentment, s’ha executat parcialment. En concret, s’ha 
asfaltat el tram comprès entre la intersecció amb el carrer Serrets dels 
Avencs fins a la intersecció del carrer de la Basseta, uns 3.388 metres 
quadrats, per un import de 41.963,43 euros. Resta pendent completar 
la inversió, que en un principi estava valorada en 95.000 euros.

professorat i de les seves famílies; i una taula de pícnic. 
I al pati dels alumnes més grans, hi ha col·locat un camp de 
bitlles, una pèrgola de fusta a l’entrada, un tub de joc, una cabana 
a un arbre, un punt verd, una altra pèrgola amb tres taules i 
troncs per seure i una taula de ping-pong.
D’altra banda, al marge dels Pressupostos Participatius de 2019, 
l’Ajuntament ha destinat més de 5.000 euros a modernitzar 
el sistema de comunicacions de l’escola per millorar l’aula 
d’informàtica; gairebé 5.000 euros, a pintar les aules d’Educació 
Infantil; i més d’11.000 euros a reconstruir el mur del pati que va 
caure a causa dels aiguats del passat mes d’octubre.
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L’Ajuntament s’ha reunit amb el Síndic pels 
plans de seguretat nuclear exterior

Diversos actes pel Dia contra 
la violència envers les dones

L’Ajuntament, representat per l’actual regidora de 
Seguretat i Protecció Civil, Lupe Capella; el seu 
predecessor en el càrrec, Frederic Escoda; la 1a 
tinent d’alcalde, Nuria Ortiz; i el sergent de la Policia 
Local, Sergi Navarro, va rebre el 12 de novembre al 
Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, a la 
Casa de la Vila. En aquesta reunió, Ribó, tal com ha 
fet ja en altres municipis afectats per les centrals 
nuclears de Vandellòs i Ascó, va prendre nota de les 
mancances dels plans de seguretat exterior que li 
van donar a conèixer els representants municipals.
Per al consistori, les principals deficiències estan 
relacionades amb el mal funcionament en alguns 
nuclis del municipi del sistema de megafonia que 
s’hauria d’utilitzar per avisar la població en cas 
d’accident nuclear; i amb l’existència de punts negres 
sense cobertura de telefonia mòbil, sobretot en les 
zones de muntanya.

L’Ajuntament també creu que s’haurien d’arranjar 
diversos camins que servirien de via d’evacuació per 
als veïns que viuen disseminats o treballen al camp; 
i realitzar simulacres “més reals” d’emergència per 
a la població en lloc d’exercicis de taula. En aquest 
sentit, ha reclamat que hi hagi més coordinació i 

ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS LI HAN INFORMAT DE LES PRINCIPALS MANCANCES

Al voltant de la celebració, el proper 25 de novembre, del Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència envers les dones, l’Ajuntament va organitzar amb 
la col·laboració del Campus Extens de la URV al municipi, Ràdio l’Hospitalet de 
l’Infant, el Club Karate l’Hospitalet de l’Infant i Les Violetes, diverses activitats per 
conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’erradicar tot tipus de violència 
masclista. 
Entre les activitats programades del 19 al 25 de novembre, va destacar el cine-
fòrum entorn a la pel·lícula «Me llamo Violeta», amb David Fernández de Castro 
i Joan Úbeda, el director i el productor executiu d’aquest documental que tracta 
sobre el transgènere; i la projecció del documental «El Proxeneta. Paso corto, mala 
leche», de Mabel Lozano, que va presentar al Teatre Auditori la mateixa cineasta. 

col·laboració entre els ajuntaments dels municipis afectats per les nuclears i les 
administracions superiors.

El Síndic de Greuges es va comprometre a incorporar aquestes demandes en 
l’informe que estava elaborant sobre les mancances existents i les recomanacions 
per millorar els plans d’emergència nuclear. Un document que, segons va explicar, 
tenia previst presentar “en unes setmanes” al govern català i espanyol, al Consell 
de Seguretat Nuclear (CSN) i al Defensor del Poble.

Acords més destacats del 
ple del 25 de setembre
El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2020, amb els vots a favor del PSC, ERC, la CUP i 
Cs i l’abstenció de JxCat i la FIC. Com a novetat, 
s’incrementarà l’import de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica (un 1%), la resta de tributs es 
mantindran congelats. 
A la sessió plenària del 25 de setembre, també es va 
aprovar la proposta d’acord presentada per la CUP 
sobre els espais de treball per als grups municipals 
de l’oposició, amb els vots a favor de tots els grups 
municipals excepte el PP, que va justificar la seva 
absència. D’aquesta manera, el Ple de l’Ajuntament va 
acordar “instar al govern municipal a, en el termini d’un 
mes, facilitar a cada grup municipal un espai de treball 
independent i ben adequat per a realitzar les tasques 
polítiques, així com per poder exercir el dret a reunió 
i a atendre les sol·licituds de reunió de la ciutadania”.
El Ple de l’Ajuntament també va donar llum verd a la 
moció d’ERC en suport a les ONG que treballen en 
el rescat i salvament al Mediterrani, amb els vots a 
favor del PSC, JxCat, FIC, ERC, l’abstenció de la CUP 
i el vot en contra de Cs. Els textos íntegres de totes 
les mocions sotmeses a la votació del Ple es poden 
consultar a www.vandellos-hospitalet.cat.
En la propera revista, us informarem dels acords 
més destacats del ple de 4 de desembre, en què és 
previst que es votin els pressupostos municipals. Al 
tancament de La Revista, aquesta sessió encara no 
s’havia celebrat.



L’Ajuntament destina gairebé 100.000 
euros als ajuts per als llibres de text
AL PROGRAMA DE SUBVENCIÓ I REUTILITZACIÓ ADREÇAT ALS ALUMNES DE LES LLARS, LES ESCOLES I L’INSTITUT

adquirit llibres per reutilitzar en aquests tres 
darrers centres educatius per un import de 
19.690,41 euros.

A aquestes famílies, que complien els 
requisits establerts a les bases, se’ls ha 
subvencionat en un  50% o en un 75% el 
preu dels llibres de text, impresos i digitals, 
en funció dels anys que fa que estan 
empadronats al municipi.

L’objectiu del programa de subvenció i 
reutilització de llibres de text per als centres 
públics d’ensenyament del municipi és 
ajudar econòmicament els pares i mares en 
la compra dels llibres de text del curs i, per 
una altra banda, fomentar entre els nens 
i les nenes els valors de la responsabilitat i 
el respecte vers els companys, així com la 
cultura de l’aprofitament dels recursos. 

Noves cares 
en el mapping 
nadalenc

L’Ajuntament ha subvencionat els llibres 
de text a les famílies de 865 alumnes de 
les llars municipals Sol i Vent i Patufets, 

Els alumnes de l’Escola 
Mestral i de l’Escola Val-
delors que enguany cursen 
P5 són els protagonistes 
del mapping nadalenc de 
l’Hospitalet de l’Infant. A 
aquests nens i nenes se’ls 
va fotografiar el passat 15 
de novembre al plató de la 
Televisió de Vandellòs per 
simular després la seva 
participació en les diferents 
escenes típiques del Nadal 
al municipi, combinant els 
seus rostres amb cossos de 
dibuixos animats. 
Com els alumnes de P5 

de l’any passat, aquests 
infants són, doncs, els 
protagonistes de l’espec-
tacle audiovisual que l’any 
passat va muntar l’empresa 
SINOCA, especialitzada en 
animacions en 3D, i que po-
dreu veure projectat sobre 
la façana de l’Hospital del 
Coll de Balaguer els dies  6, 
7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 de 
desembre de 2019, 3 i 4 de 
gener de 2020, a les 18 h i a 
les 19 h. L’estrena està pre-
vista per al 5 de desembre, 
a les 18.30h, dins dels actes 
de l’encesa de llums.
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L’Hospitalet acull 
l’exposició XI Biennal 
Alejandro de la Sota
El passat 3 d’octubre es va inaugurar l’Exposició de la XI Biennal Alejandro 
de la Sota, Mostra d’Arquitectura de Tarragona, al Centre Cultural Infant 
Pere. L’acte va incloure la conferència de l’arquitecte Juan Fernando Róde-
nas sobre el projecte de Replicació d’un mòdul de 4 habitatges d’Antonio 
Bonet al poblat Hifrensa. Una obra que ha dut a terme conjuntament amb 
l’arquitecte Josep Ramon Domingo Magaña i que ha estat guardonada 
en aquest certamen (l’empresa local HINCOSA n’ha estat la promotora i 
constructora).
També hi va intervenir Victòria Bonet, filla d’Antoni Bonet Castellana, 
l’arquitecte que va concebre, projectar i construir el conjunt arquitectònic 
d’Hifrensa durant els anys 1967-1975. L’exposició es va poder veure fins 
al 18 d’octubre.

de les escoles Mestral i Valdelors, i de 
l’INS Berenguer d’Entença, per un import 
total de 78.383,67 euros. Així mateix, ha 



Amb la voluntat d’apostar per un producte ecològic, de proximi-
tat i el màxim respectuós amb el medi ambient i l’entorn social, 
la Lídia i l’Arnau, el mes d’agost d’aquest any, van posar en mar-
xa AVIAT, la primera granja de pollastres ecològics del municipi. 
Està ubicada a una finca de poc més de 4 hectàrees, a la partida 
de l’Acampador, prop del poble de l’Almadrava. 
La finca conserva els garrofers i oliveres que hi havia plantats i 
també els murs de pedra seca i la part de bosc. És en aquest en-

torn natural on es crien els pollastres, amb la garantia que poden 
córrer, saltar, volar i alimentar-se en llibertat, sota la supervisió 
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
La granja està construïda amb materials sostenibles i s’abasteix 
«amb una instal·lació energètica d’autoconsum, a partir d’ener-
gies renovables», ens explica l’Arnau.
Allí s’hi crien els pollets, de raça penedesenca, de la varietat 
negra millorada, una de les tres races autòctones de pollastre 
català. «Aquest tipus de pollastres i el seu creixement lent en 
pastura lliure, com a mínim de 4 mesos, dóna a la seva carn un 
gust i una textura únics», afirma l’Arnau. 
Actualment, aquest producte ecològic es pot comprar en diver-
sos comerços de proximitat i en algun restaurant del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre; o també es pot  encarregar a 
través de la pàgina web www.aviat.cat. Qui vulgui pot anar a visi-
tar la granja, ja que AVIAT és «un projecte obert a tothom i amb 
ganes de col·laborar amb escoles, instituts, centres de recerca i 
universitats».
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La 5a Nit del Comerç del Camp de 
Tarragona premia Roba Íntima Marta 
Escoda i l’associació de comerciants 
La botiga Roba Íntima Marta Escoda de l’Hospitalet de l’Infant va rebre 
un guardó el 26 d’octubre, en el decurs de la 5a Nit del Comerç del 
Camp de Tarragona, organitzada per la Confederació d’Empresaris de 
Comerç i de Serveis de les Comarques Tarragonines (CECOSECT) amb 
el suport de l’Ajuntament de Cambrils. Aquest acte va reunir prop de 
200 botiguers i botigueres i diverses autoritats al resort Estival Eldo-
rado.

Durant la nit, cadascuna de les associacions de comerciants del Camp  
de Tarragona adherides a la Confederació va concedir un guardó a 
un establiment del seu àmbit territorial. L’Associació de Comerços de 
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ACHV), presidida per Imma 
Morera, va decidir atorgar un premi CECOSECT a Roba Íntima Marta 
Escoda per reconèixer la seva trajectòria comercial. (va obrir portes 
l’any 1970). 

D’altra banda, la Confederació va lliurar els premis Rafel Tatay a insti-
tucions o persones que han col·laborat especialment en el comerç i el 
seu teixit associatiu. Un d’aquests guardons va ser per l’Associació de 
Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ACHV).

Per Nadal, fer poble 
té premi
Per dinamitzar el comerç local i 
premiar la fidelitat dels clients, 
les regidories de Turisme i Co-
merç han posat en marxa una 
campanya per aquest Nadal. 
Des de 5 de desembre i fins 
al 5  de gener, les persones 
que realitzin compres als es-
tabliments comercials del 
municipi o consumeixin als 
bars i restaurants locals, per 
un import de 10 euros com 
a mínim, podran bescanviar 
els tiquets per vals per a diver-
ses activitats organitzades per 
l’Ajuntament per aquestes dates. Queden excloses 
d’aquesta promoció les compres fetes a les grans 
superfícies comercials.

Els premis de la campanya consisteixen en viatges 
a les atraccions infantils que hi haurà instal·lades 
(els cavallets i el trenet nadalenc), tiquets per fer-
se una fotografia al Photocall de Nadal i entrades 
per a les sessions de cinema locals i per al Parc de 
Nadal de l’Hospitalet de l’Infant

L’Oficina de Turisme (Cal Forn) és el lloc on es bes-
canvien els tiquets de compra o de consumició 
pels vals. Els de 10 a 29,99 euros es bescanvien 
per 1 val; els de 30 a 49,99 euros, per 2 vals; i els de 
50 euros o més, per 3 vals. 
A més d’aquesta campanya, l’Ajuntament s’ha ocu-
pat de la decoració dels comerços, amb la col·la-
boració dels dos centres de dia; i ha organitzat el 
Mercat de Nadal per als dies 13 i 14 de desembre. 
En aquest Mercat, que estarà ubicat a la Plaça Ca-
talunya i al carrer Jaume Castellví de l’Hospitalet 
de l’Infant, hi haurà un total de 23 parades locals. 
L’horari d’obertura serà: divendres, de 16 a 20 h; i 
dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.

 SECCIÓ EMPRENEDORS

AVIAT: la primera granja de pollastres ecològics del municipi 
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La Jornada Gresol aborda el futur de 
sectors claus per a l’economia del territori

Nova oficina 
d’Idetsa Fibra
Per facilitar la contractació del servei de fibra òptica 
en les àrees del municipi en què actualment l’ofereix, 
Idetsa Fibra ha obert una oficina al centre de l’Hospi-
talet de l’Infant, a l’avinguda Via Augusta 61, local 3. 
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 
8.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h; i el telèfon, gratuït, és el 
877911450. 

PROP DE 300 PERSONES 
VAN ASSISTIR EL 
24 D’OCTUBRE A 
CONFERÈNCIES I TAULES 
DE DEBAT A CÀRREC DE 
DESTACATS PONENTS A 
L’HOSPITALET

La XVIII Jornada Gresol, celebrada el passat 24 d’octubre al Cen-
tre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant, va abordar, de la 
mà de prestigiosos ponents, el futur de sectors claus per a l’eco-
nomia del territori. El fòrum econòmic líder a la Catalunya Nova, 
organitzat per la Fundació Gresol, va aportar llum sobre els reptes 
que cal afrontar en activitats tan rellevants com la indústria 4.0, el 
turisme, el sector energètic o el lideratge disruptiu.

Sota el lema ‘Empresa i Talent’, la trobada econòmica de referèn-
cia a la demarcació de Tarragona, que enguany va comptar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant, va posar l’accent en la necessitat d’impulsar un creixement 
basat en la sostenibilitat. Així ho va remarcar el fundador de Plant-
for-the-Planet, Felix Finkbeiner, un jove alemany que l’any 2007, 
amb només 9 anys, va iniciar un projecte a escala mundial que 
consisteix a plantar arbres per tot el món per combatre el canvi 
climàtic conscienciant els més joves.
En la Jornada també van intervenir altres destacades personali-
tats, com l’economista Santiago Niño Becerra; el director general 
de PortAventura World, Fernando Aldecoa; el leader transforma-
dor i exdirectiu de Tesla, Nike o Desigual, Pere Brugal; o el director 
de l’Agència Catalana de Turisme, David Font.
L’acte d’inauguració va anar a càrrec del president de la Fundació 
Gresol, Emili Correig; l’alcalde, Alfons Garcia; la presidenta de la 
Diputació, Noemí Llauradó, i el conseller de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró. 

En marxa, l’elaboració del nou Pla 
estratègic de la MIDIT
La mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) ha iniciat el procés d’elaboració del 
Pla Estratègic 2020-2030, que igual que l’anterior, té com a principal 
repte la diversificació econòmica del territori i la consegüent genera-
ció d’ocupació. Per definir l’estratègia territorial de desenvolupament 
local a 10 anys vista, la MIDIT ha convidat les persones provinents de 
les entitats públiques, empreses i entitats privades i la ciutadania del 
territori a participar en tres taules de treball, que tenen com a objectiu: 
potenciar la cultura de la cooperació, millorar la competitivitat de l’ac-
tivitat econòmica, i donar valor al territori, perquè esdevingui un lloc 
atractiu per treballar i viure.
Al llarg del 2020, els participants d’aquestes taules es reuniran en tres 
ocasions per formular i prioritzar els projectes de cada línia estratè-
gica i les activitats a implementar.Amb el disseny dels programes i 
projectes de les línies estratègiques enllestit, es realitzaran dues ses-
sions de treball comunes en què es planificaran els espais de segui-
ment i avaluació de l’estratègia comuna. Un cop finalitzada la posada 
en comú, es realitzarà una presentació pública de l’estratègia a seguir 
als diferents municipis de la Mancomunitat. Més informació a: www.
midit2020.com i al telèfon 977 569 030.
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha estat present en la 41a Fira d’Andorra la Vella, 
que es va celebrar del 25 al 27 d’octubre al Parc Central, en ple centre comercial de la 
capital. Durant aquests dies, un equip de la Regidoria de Turisme va donar a conèixer 
els atractius del municipi als visitants d’aquesta fira, una de les principals fires mul-
tisectorials de l’àmbit dels Pirineus, on es mostren les últimes novetats i tendències 
relacionades amb el turisme, l’oci, l’esport i les activitats complementàries per dur una 
vida sana.
En aquest gran aparador d’oci per a tots els públics, el que més va despertar l’interès 
dels visitants que es van apropar a l’estand de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall 

Més d’un centenar de participants, en la Jornada de 
neteja de platges 

Nova campanya de «Menja i guanya!»
Per promoure el consum als establiments de restauració del municipi i fomentar-hi l’activitat econòmica durant els propers me-
sos de febrer, març i abril, la Regidoria de Turisme tornarà a posar en marxa la campanya promocional “Menja i guanya!”. 
D’aquesta manera, els clients que facin consumicions iguals o superiors a 20 euros a qualsevol dels bars, restaurants o establi-
ments de menjar per emportar que hi ha al municipi podran participar en el sorteig de diversos premis. Les bases de la campa-
nya les podreu consultar a principis d’any en el web municipal.

El municipi s’ha promocionat a Andorra i a Londres
A LA FIRA ANDORRANA I AL WORLD TRAVEL MARKET LONDON

de Llors va ser “les platges, tranquil·les i 
sense aglomeracions, i les activitats que 
es poden realitzar al municipi”, segons 
ha explicat la regidora de Turisme, María 
José Gómez, que va assistir a la inaugu-
ració de la Fira.
Aquest és la tercera vegada que el mu-
nicipi participa en aquesta fira, que és el 
primer esdeveniment del país pel que fa 
a volum de visitants i comerciants (atreu 
unes 100.000 persones cada any), amb 
la idea seduir el mercat turístic andorrà, 
pròxim a Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant tam-
bé s’ha promocionat recentment, del 4 
al 6 de novembre, a la fira World Travel 
Market (WTM) de Londres, una de les fi-
res del sector turístic més important del 
món. En aquest cas, hi ha estat present a 
través del Patronat de Turisme de Dipu-
tació de Tarragona, sota la marca Costa 
Daurada, dins de l’estand de l’Agència 
Catalana de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya.

Un total de 106 persones van 
participar en la Jornada de 
neteja de platges a l’Hospi-
talet de l’Infant, organitzada 
per les regidories de Turis-
me i Medi Ambient i Glups 

Diving Center, amb la col·la-
boració de diverses entitats i 
establiments locals. Aquesta 
activitat es va dur a terme el 
diumenge 6 d’octubre, per 
tercer any consecutiu, amb 

l’ objectiu de col·laborar en 
la conservació del fons marí 
i potenciar la conscienciació 
mediambiental. Els partici-
pants, 35 bussejadors i  71 
voluntaris per netejar en ter-

ra, van recollir un total de 75 
kg de deixalles, aproximada-
ment, entre el mar i la sorra. 
En acabar la feina, van ser 
obsequiats amb un dinar de 
germanor al passeig marítim.
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Gairebé un miler d’esportistes 
s’han allotjat a l’Alberg 

esportiu Àster aquest estiu 
AQUESTES PERSONES HAN PARTICIPAT EN ESTADES 

ORGANITZADES PER DIVERSOS CLUBS I FEDERACIONS

Prop d’un miler d’esportistes han passat aquest estiu per l’Alberg es-
portiu Àster de l’Hospitalet de l’Infant, segons ha informat l’empresa 
municipal que gestiona el seu funcionament, Llastres Serveis Munici-
pals SL. Són persones que van participar en campus i estades orga-
nitzats per diversos clubs i federacions d’arreu de Catalunya, principal-
ment; i d’Andorra; i de diferents modalitats esportives (futbol, bàsquet, 
gimnàstica rítmica, voleibol, karate, patinatge, natació i natació sincro-
nitzada). Entre aquestes entitats destaquen, per exemple, la Federació 
Catalana de Voleibol, la Federació Catalana de Bàdminton, la Federa-
ción Kyokushinkai España (d’una modalitat de karate), el Club de Pati-
natge Gimnàstic de Tarragona, el Club Bàsquet Cambrils, el Club Na-
tació l’Hospitalet de Llobregat i el Futbol Club Encamp, entre d’altres.

D’altra banda, com a alberg adherit a la Xarxa Jove d’Alberts de Cata-
lunya (Xanascat),  aquesta residència ha acollit un centenar de joves, 
en el marc del programa “L’estiu és teu” de la Generalitat de Catalunya; 
i un total de 210 famílies (793 persones) en el marc del programa “Va-
cances en família”, també impulsat per la Generalitat.

En l’Alberg, que també forma part de la Hostelling International, la xar-
xa d’albergs més gran del món, s’hi han allotjat, a més, aquest estiu 
altres grups, procedents d’esplais i clubs nàutics; així com participants 
del Festival Internacional de Guitarra de l’Hospitalet de l’Infant, etc; i 
famílies i particulars per lliure.

LA XXIX MILLA URBANA DE VANDELLÒS APLEGA UN CENTENAR DE CORREDORS 
La 29a edició de la Milla Urbana de Vandellòs va atreure un centenar de participants, de totes les edats, el dissabte 5 d’octubre. La jor-
nada d’atletisme va arrencar al carrer de Fatxes a partir de les cinc de la tarda, amb el tret de sortida per als corredors de la categoria 
Barrufets, que van completar una volta al circuit de 325 m. Tot seguit, va ser el torn dels corredors de les categories prebenjamí, amb 
el recorregut de 2 voltes; els benjamins i alevins, amb 3 voltes; i els infantils, cadets, juvenils, veterans i absoluts, amb un recorregut de 
cinc voltes en total, fins a completar els 1.609 m, la distància d’una milla. 
Aquesta cita esportiva va comptar amb una gran participació local, així com d’atletes vinguts d’arreu de la província. El campió absolut 
va ser en Xavier Ros,  del Club Atletisme Tarragona, amb un temps de 4 minuts i 58 segons. Cap dona va disputar la categoria absoluta, 
però sí que hi va haver representació femenina entre les categories juvenil i veterana. 
Aquest esdeveniment està organitzat cada any pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) i l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes “Vall de Llorers” de l’Escola Valdelors, amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
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L’ÀREA D’ESPORTS 
CEDEIX LA PISCINA 
COBERTA PER A FINS 
TERAPÈUTICS
Un any més, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament cedeix 
gratuïtament la piscina municipal coberta a l’Associa-
ció d’Afectats de Fibromiàlgia de l’Hospitalet de l’Infant 
(ASHOFI), a  l’Associació Espanyola Contra el Càncer 
– Catalunya Contra el Càncer de Tarragona (AECC) 
i a l’Escola la Muntanyeta-Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral. Per mitjà de l’acord que ha signat el 
regidor d’Esports, Diego García, amb les presidentes 
d’aquestes entitats, l’empresa municipal que gestiona 
els esports s’ha compromès a cedir gratuïtament les 
instal·lacions de la piscina perquè hi puguin realitzar 
les seves activitats aquàtiques. Enguany, com a no-
vetat, també ha signat aquest tipus d’acord amb ES-
TEMAQUÍ, una associació creada aquest 2019 per un 
grup de de famílies amb nens i nenes amb capacitats 
diferents que treballen per la inclusió social d’aquests.

En el cas d’aquests infants i de les persones afecta-
des de fibromiàlgia, aquestes activitats tenen com a 
objectiu principal millorar la seva qualitat de vida; en 
el cas de les dones operades de càncer de mama, la 
rehabilitació i prevenció de l’edema limfàtic; i per als 
alumnes de l’Escola de la Muntanyeta, els serveixen 
per millorar els aspectes psicomotrius i de salut, l’elas-
ticitat i mobilitat de les articulacions, la coordinació de 
moviments, la relaxació del to muscular...

OBERTA LA INSCRIPCIÓ A 
LA «GRAN TRAVESSA DELS 
DINOSAURES»

La VII Cursa de Sant Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament, tindrà lloc el diumenge 22 desembre, a partir de les 
11 h. En aquesta competició hi podran participar totes les categories. El reco-
rregut serà de 4.000 m (dues voltes a un circuit de 2.000 metres); i la Plaça 
Berenguer d’Entença, el punt de sortida i d’arribada.
Com els dos anys anteriors, la inscripció costa 1 euro per participant i la quan-
titat recaptada es destinarà íntegrament a la Lliga contra el Càncer de les Co-
marques de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Els que vulguin prendre part en aquesta cursa solidària poden apuntar-s’hi amb 
antelació, a través del web www.tretzesports.org, en què es pot consultar tota 
la informació; o el mateix dia de la prova (una hora abans de l’inici de la compe-
tició), a la Plaça Berenguer d’Entença. 

i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) 
amb el suport de l’Ajuntament són: 
la nocturna, de 17 km; la Llastres, 
de 54 km; i la Portella Clàssica, de 
25 km, que celebrarà l’11a edició. 
En el marc de l’UT Llastres, s’or-
ganitzaran també aquestes altres 
proves: la Portella Express, de 16 
km; la Portella Caminada, de 10 
km; i la Canicross, de 6 km, per als 
que vulguin córrer amb els seus 
gossos. 

El diumenge de la Cursa de la Por-
tella, hi haurà, a més, com és ha-
bitual, curses infantils. En aquest 
cas, les inscripcions dels nens i ne-
nes, d’entre 4 i 12 anys, es podran 
fer el mateix dia, a partir de les 10 
h, al punt de sortida.

El període d’inscripció a la 3a edi-
ció de la cursa de muntanya UT 
Llastres és obert des del passat 1 
de novembre. Les persones inte-
ressades a apuntar-se a aquesta 
prova d’ultraresistència, conegu-
da com la «Gran Travessa dels 
Dinosaures», que consta de tres 
etapes i que es disputarà al nos-
tre municipi els dies 13, 14 i 15 de 
març, ho poden fer a través del 
web www.utllastres.com. Poden 
optar per participar en les tres 
etapes o en alguna o algunes de 
les sis curses que s’han organit-
zat per aquests dies, per separat. 
Les tres proves que conformen 
l’UT Llastres, organitzada pel Cen-
tre Excursionista Serres de Mes-
tral i pel Centre Cultural, Esportiu 

El 22 de desembre, cursa de 
Sant Silvestre solidària
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S’instaura 
la recollida 
porta a 
porta de 
matèria 
orgànica a 
Masriudoms
DESPRÉS DELS BONS RESULTATS DE 
LA PROVA PILOT QUE S’HI VA DUR A  
TERME A L’ÈPOCA ESTIVAL
L’Ajuntament ha implantat el servei de recollida 
Porta a Porta de la Matèria Orgànica a Masriu-
doms que, com a prova pilot, va oferir a l’estiu. 
El consistori va decidir continuar prestant aquest 
servei més enllà del període de temps de la pro-
va, comprès entre el 17 de juny i el 15 de setem-
bre, pels bons resultats obtinguts. I és que du-
rant aquest període s’hi van recollir 1,5 tones de 
residus orgànics (16,7 kg al dia de mitjana) i 49 
famílies van participar en la campanya, el 100% 
de les famílies empadronades al poble, comp-
tant dos comerços. 
Així doncs, a Masriudoms, des del 16 de setem-
bre, la recollida es fa de dilluns a dissabte a partir 
de les 21:00 h. Cada unitat familiar ha de treure a 
la porta de casa seva el cubell reixat amb la bos-
sa compostable que els ha proporcionat l’Ajunta-
ment . Els operaris hi passen, recullen les bosses 
i deixen els cubells perquè els puguin continuar 
utilitzant. Quan als veïns se’ls esgoten les bos-
ses compostables, poden adreçar-se al Casal 
del Puvill o a les oficines municipals d’atenció 
ciutadana, on se’n faciliten, de manera gratuïta.
 

Més de 13 tones de residus 
orgànics, recollits amb la 
campanya adreçada als 
restaurants
Per millorar el reciclatge de la fracció orgànica dels residus 
(FORM), l’Ajuntament va posar en marxa a l’estiu, per ter-
cer any consecutiu, una campanya de recollida porta a por-
ta adreçada als grans productors de FORM del municipi. 
En aquesta campanya, subvencionada en part per 
l’Agència de Residus de Catalunya, hi van participar 
23  establiments de restauració, als quals la briga-
da de Medi Ambient els va passar a recollir aquest 
tipus de residus (restes de menjar, tovallons de pa-
per o de cuina) dos cops al dia, del 17 de juny  al 15  
de setembre, que és el període de l’any en què més 
volum de brossa es genera. 
Durant aquest temps, s’hi van recollir un total de 13,7 
tones de fracció orgànica (una mitjana de 151 kg/
dia). Els establiments que més van col·laborar amb 
aquesta campanya van ser l’Hotel Vistamar (en el 94% 
de les recollides), seguit del Prost (86%) i del D’Antis 
(75%).
Per reforçar i complementar la campanya de re-
collida de matèria orgànica (FORM) dirigida als 
grans productors d’aquest tipus de residus, 
l’Ajuntament va distribuir vint contenidors de 
1.100 litres de color marró, degudament re-
tolats, entre els càmpings i els establiments 
comercials del municipi; i també va repartir 
contenidors de 120 litres als restaurants que 
en necessitaven. Els contenidors més grans 
estaran instal·lats durant tot l’any, igual que els 
altres contenidors ubicats a la via pública que 
estan a l’abast de la ciutadania. 
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Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant va reciclar 
més de 90 tones de 
vidre a l’estiu 
EN LA DARRERA CAMPANYA D’ECOVIDRIO HI VA PARTICIPAR 
UNA SEIXANTENA D’ESTABLIMENTS HOSTALERS
Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del re-
ciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, i l’Ajuntament van 
aconseguir reciclar en aquest municipi 91.975 kg de vidre durant l’estiu, 
una quantitat similar que en el mateix període de l’any anterior (de l’1 de 
juny al 31 d’agost). 

Aquest és el resultat al municipi de la campanya «Moviment Banderes 
Verdes per la sostenibilitat» d’Ecovidrio, un pla integral per incrementar 
el reciclatge d’aquests residus en els establiments hostalers de la costa 
mediterrània que es va posar en marxa aquest estiu a 136 municipis de 
l’Estat.

Tot i que la xifra de tones de vidre recollides és considerable, el municipi 
no va assolir el repte d’incrementar la recollida selectiva d’envasos de 
vidre en un 10% durant els mesos d’estiu, un dels requisits necessaris 
per optar al guardó ambiental de la Bandera Verda. No obstant això, el 
tècnic de Gerència a Catalunya d’Ecovidrio, Ivan Costa, ha explicat que 
la tasca de conscienciació i mobilització d’Ecovidrio pot tenir resultats 
a mig termini i que per aquest motiu són tan importants les visites de 
formació als professionals del sector que realitza. Per altra banda, el 
regidor de Medi Ambient, Frederic Escoda, ha demanat que les dates 
de les properes campanyes d’Ecovidrio al municipi s’adaptin més a la 
temporada alta de turisme, que va de l’1 de juliol al 30 de setembre.

En aquesta edició, es va oferir col·laborar en la campanya a tots els es-
tabliments del nucli de l’Hospitalet de l’Infant (no només als de la línia 
de costa, a diferència de l’any passat) i de l’Almadrava. Hi van participar 
un total de 61. Per facilitar-hi la col·laboració, l’entitat va instal·lar nous 
contenidors adaptats a l’hostaleria, amb sistema autovolteig; i va lliurar 
també cubells especials als professionals hostalers que es van afegir a 
la campanya.  L’empresa pública comarcal Secomsa va tornar a ampliar 
la freqüència de recollida de vidre per gestionar adequadament l’aug-
ment de l’activitat en hostaleria.

Per agrair als establiments hostalers del municipi la seva participació en 
la campanya, Ecovidrio va sortejar entre aquests un pack experiència. El 
guanyador del sorteig va ser el bar La Strega de l’Hospitalet de l’Infant. 

Tallers a 
l’institut per 
prevenir les 
violències 
sexuals

Amb l’objectiu de prevenir i visibilitzar les violèn-
cies sexuals, l’equip del departament de Joventut 
de l’Ajuntament ha impartit enguany uns tallers a 
l’INS Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’In-
fant: un el passat 4 d’abril, als alumnes de 4t d’ESO, 
en el marc de les Jornades Culturals de l’institut; i 
un altre als alumnes de la Unitat d’Escolarització 
Compartida (UEC) i de 4t d’ESO, amb motiu de la 
celebració del 25 N, el Dia Internacional contra la 
Violència de gènere. 

Per fer reflexionar aquest joves, en aquests ta-
llers s’han utilitzat unes càpsules de vídeo i  l’eina 
“TABÚ. Tu tries que t’hi jugues!”, desenvolupada 
per l’Institut Català de les Dones, la Direcció Gene-
ral de Joventut, la Cooperativa Candela i La Bonne. 
És una eina pedagògica per a adolescents i joves 
que planteja tres situacions quotidianes a través 
d’una webapp amb el mòbil. Les tres situacions 
giren al voltant del sexpreading (enviament d’imat-
ges de caràcter sexual sense consentiment), els 
assetjaments sexuals i abusos, la cosificació de 
les dones, i els límits i el consentiment.
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El gener de 1997 naixia el butlletí municipal 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb el 
nom genèric de “La Revista”, amb una perio-
dicitat bimensual, 12 pàgines i una tirada de 
2.000 exemplars. Des d’aleshores, ha can-
viat sis vegades d’imatge (la darrera, en el 
número anterior; però aquí podeu veure els 
altres números en què ha estrenat portada) 
i quatre cops de format, per adaptar-se l’es-
tètica de cada època i a les demandes dels 
lectors, amb la voluntat de facilitar-ne la lec-
tura i fer-la més atractiva. 
El que durant aquest temps s’ha procurat 
mantenir en tot moment ha estat l’esperit 
de la publicació: que sigui una “eina divulga-
tiva, i a la vegada, participativa”, que permeti  
que “tots ens coneguem millor” i “apropar a 
tothom la tasca que es fa des de l’Ajunta-
ment”, tal com declarava l’aleshores alcal-
de, Carles Barceló, en l’editorial del primer 
número.

Durant aquests 22 anys, La Revista ha 
deixat constància de les actuacions més 
destacades dutes a terme pels diferents 
governs municipals; i dels principals actes 

galef, Pepi González, Cristina Calzas, Mari-
sa Maroto, José Luis Torrecillas, etc.

Igualment, cal remarcar la col·laboració de 
les persones que han subministrat els arti-
cles per als “Episodis de la nostra història”. 
Aquesta secció va incorporar-se a la revista 
en el número 50 (maig de 2008), a propos-
ta de l’Alfons Tejero. Des d’aleshores, ell i en 
Joan M. Vernet l’han anat nodrint amb els 
seus textos junt amb altres amants de la 
història local, historiadors i periodistes: An-
toni Conejo da Pena, Óscar L. Pinto, Adrián 
Cabezas, Ferran Castellví, Cristina Castell-
nou, Xavier Aliaga, Oriol Margalef, Javier 
Díaz Plaza...

L’Àrea Bàsica de Salut de Vandellòs-Hospi-
talet també ha aportat articles interessants 
dins de la secció “El CAP al teu servei” i les 
entitats i emprenedors locals han facilitat in-
formació perquè tothom els pugui conèixer.

A totes les persones que sou o heu estat 
part de l’equip de La Revista, moltíssimes 
gràcies!

i esdeveniments que s’han celebrat en tots 
els nuclis de població. De deixar el testi-
moni escrit d’aquests fets rellevants per a 
la història del municipi, s’han encarregat al 
llarg dels anys diferents periodistes: Esther 
Prats, Elena Argilaga, Núria Velasco, Ángel 
Lopera, Dani Revenga i, des de l’agost de 
2009, Beatriz Higueras. Com a curiositat, 
l’ex regidora Mònica Boquera també en va 
formar part de la redacció, del número 1 al 
19, quan encara no tenia aquest càrrec.

Per elaborar els continguts i acompa-
nyar-los amb imatges, aquests professi-
onals han comptat sempre amb la col·la-
boració dels treballadors municipals dels 
diferents departaments i, especialment, 
dels mitjans de comunicació locals (Ràdio 
l’Hospitalet de l’Infant i la Televisió de Van-
dellòs). També han tingut el suport de veïns 
i veïnes que, generosament, han compartit 
les seves receptes culinàries o han cedit 
fotografies de manera esporàdica o con-
tinuada. Aquest és el cas, per exemple, de 
Teo Castillo, Felipe Sanz, Manel Castellnou, 
Ramon Casadó, Jordi Marcó, Eduard Mar-

100 números de La 
Revista! 

Número 1

Número 59

Número 33

Número 64

Número 50

Número 73



POBLACIÓ
Dades actualitzades 13/11/2019
L’Hospitalet de l’Infant 5.498
Vandellòs 794
Masriudoms 111
Vanessa Park 129
Masboquera 83
L’Almadrava 46
Població disseminada 19
Total 6.680

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Max Lari Lara, 26/09/2019
Unai Parra Hidalgo, 15/09/2019
Emily Pereira Conceicao, 30/09/2019
Khadim Kane Dieng, 02/10/2019
Falou Kane Dieng, 02/10/2019
Brianna Otero Arriola, 13/10/2019
Maria Invernon Sandulache, 30/10/2019
Flavia Invernon Sandulache, 30/10/2019
Sophie - Gabrielle Poirier Dourado, 02/11/2019

DEFUNCIONS:
Dolores Pena Arbós, 27/09/2019

MATRIMONIS:
Isaac Vernet Rodríguez i Alicia Hernández Recuero, 
20/09/2019
Joel Regalado Blázquez i Paloma Cabeza Amengual, 
03/10/2019
Pedro Sabaté Navarro i Elbir Jove Álvarez, 
12/10/2019

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Vandellòs  977 82 40 37 
Arxiu municipal 977 82 08 37 
Fax Ajuntament de Vandellòs 977 82 43 59 
Antena del Coneixement URV 670 50 21 77
BASE 977 82 34 59 
Biblioteca de l’Hospitalet 977 82 21 22 
Biblioteca de Vandellòs 977 82 45 12 
Ca la Torre 977 82 08 37 
CAP L’Hospitalet 977 82 03 36 
Casa de la Vila 977 82 33 13 
Fax Casa de la Vila  977 82 39 00 
Casal d’avis de l’Hospitalet 977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs 977 82 43 64 
Casal Hifrensa l’Hospitalet 977 82 30 06
Casal de Masboquera 977 82 43 44 
Casal de Masriudoms 977 82 44 10 
Casals de Joves 977 56 90 26 
Centre de dia de l’Hospitalet 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs 977 82 41 16 
Comaigua (Avaries) 900 10 03 42 
Emergències 112 
Endesa (Avaries) 800 760 706 
Escola de Música (Vandellòs) 977 82 42 34 
Escola de Música (l’Hospitalet) 977 82 37 14 
Escola Mestral (l’Hospitalet) 977 82 31 90 
Escola Valdelors (Vandellòs) 977 82 40 14 
Farmàcia Alba Garcia  977 82 42 25
Farmàcia Aragonès 977 82 30 59 
Hifrensa 
(Alberg /Bar) 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INS Berenguer d’Entença 977 82 04 27 
Llar d’Infants Sol i Vent  977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets  977 82 40 03 
Notaria 977 82 34 77 
Oficina de Turisme 977 82 33 28 
Pavelló Poliesportiu Vandellòs 977 82 43 54 
Piscina coberta.  
Àrea d’Esports 977 82 05 23 
Policia Local 092 / 609 30 89 45 
Port Esportiu (Club Nàutic) 977 82 30 04 
Ràdio l’Hospitalet 977 82 00 14 
Tanatori municipal 977 36 02 81 
Telefònica (Avaries) 1002 
Televisió de Vandellòs 977 82 43 60 
Viver d’Empreses (IDETSA) 977 82 08 20
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PARADA DE DILLUNS A DIVENDRES DISSABTE
I DIUMENGE

VANDELLÒS
(Benzinera) 8.05 9.05 10.22 12.10 13.40 15.22 16.35 17.38 18.50 9.00 10.55 12.05

VANDELLÒS
(Can Moquet) 8.07 9.10 10.25 12.12 13.42 15.25 16.36 17.40 18.52 9.02 10.57 12.07

MASBOQUERA 8.08 9.12 10.28 12.15 13.45 15.30 16.40 17.42 18.55 9.05 11.00 12.10

MASRIUDOMS 8.10 9.15 10.32 12.20 13.50 15.35 16.42 17.45 18.57 9.10 11.05 12.15

VANESSA PARK 8.15 9.17 10.35 12.22 13.55 - 16.45 - - 9.15 - -

POL. IND. LES TÀPIES - - - 12.25 14.05 - - 17.50 - - - -

URB. INFANT 8.20 9.25 10.45 12.30 14.10 15.40 16.55 17.55 19.00 9.20 11.10 12.25

INSTITUT BdE
C/ Ramon Berenguer IV 8.25 - - - - - - - - . - -

CASA DE LA VILA 8.30 9.30 10.50
11.25 12.35 14.20 15.45 17.00 18.00

18.30 19.05 9.25 11.15
11.45 12.30

PLAÇA BERENGUER - - - - - - - 18.31 19.06 - - 12.35

PORT ESPORTIU - 9.35 - - - - - - - 9.35 - 12.40

ZONA ÀSTER (Piscina) - 9.45 11.30 13.00 14.30 15.55 17.08 - - 9.45 - 12.50

L’ALCANTARILLA 
(L’Arenal) - 9.46 11.31 13.01 14.31 15.56 17.09 - - 9.47 - 12.53

CÀMPING
(Templo del Sol) - - - - - - - - - 9.50 12.55

L’ALMADRAVA - - - - - - - - - 10.05 - 13.10

PARADA DE DILLUNS A DIVENDRES DISSABTE
I DIUMENGE

L’ALMADRAVA - - - - - - - - - 10.05 - 13.10

CÀMPING
(Templo del Sol) - - - - - - - - - 10.20 - 13.25

L’ALCANTARILLA
(L’Arenal) - 9.46 11.31 13.01 14.31 15.56 17.09 - - 10.22 - 13.27

ZONA ÀSTER (Piscina) - - - - - - - - - 10.25 - 13.30

PORT ESPORTIU - - - . - - - - - -

PLAÇA BERENGUER - 9.50 11.35 13.10 14.35 15.58 17.12 18.31 19.06 10.30 11.46 13.35

CASA DE LA VILA 8.32 9.55 11.40 13.15 14.40 16.00 17.15 - - 10.35 - 13.40

INSTITUT BdE C/
Ramon Berenguer IV - - - - 15.00 - - - - - - -

URB. INFANT 8.35 10.00 11.45 13.20 15.05 16.05 17.20 18.35 19.10 10.40 11.50 13.45

POL. IND. LES TÀPIES 8.40 10.05 - - - - - 18.36 - - - -

VANESSA PARK - - 11.50 - 15.10 - 17.25 - - - 11.53 -

MASRIUDOMS 8.45 10.10 11.55 13.25 15.15 16.10 17.30 18.40 19.15 10.45 11.55 13.50

MASBOQUERA 8.50 10.15 12.00 13.30 - 16.13 17.33 18.43 19.17 10.50 12.00 13.55

VANDELLÒS (Can 
Moquet) 8.53 10.18 12.03 13.33 15.20 16.15 17.35 18.45 19.19 10.53 12.03 13.58

VANDELLÒS (Ben-
zinera) 8.55 10.20 12.05 13.35 15.22 16.18 17.38 18.50 19.20 10.55 12.05 14.00

HORARI BUS MUNICIPAL- VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
HORARI D’HIVERN: DEL 12 DE SETEMBRE DE 2019 AL 21 DE JUNY DE 2020

Reservat el dret d’admissió
El bus municipal és un servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo

Reservat el dret d’admissió
El bus municipal és un servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo
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CLUB PÀDEL SURF 
HOSPITALET
DE L’INFANT 
 President: Manel Barreno

 Vicepresident: Jordi  Huguet

 Secretari: Javier Frauca

 Vocal: Sandra Bernabeu

 Nombre de socis: 10 

 Telèfon contacte: 630209828

 Data de fundació: l’any 2015

  Quota: entre 25 i 30 euros anuals per guardar el material i per la 
inscripció a la Federació Catalana de Surf.

La pràctica d’Stand Up Paddle (SUP), més conegut com a pàdel surf, 
està guanyant adeptes al municipi i fa uns quatre anys un grup d’amics, 
aficionats a aquest esport, va decidir crear el Club Pàdel Surf de l’Hos-
pitalet de l’Infant. Tots ells es trobaven en una situació semblant: tenien 
dificultats per guardar el voluminós material i preferien sortir a remar en 
companyia i durant tot l’any, no només els mesos d’estiu. 

I és que, tot i que al municipi l’afició per aquest esport és creixent, Manel 
Barreno, president del club, afirma que falta gent amb ganes de prac-
ticar-lo tant si fa fred com si fa calor: «A l’hivern sortim els dies que fa 
més bo i amb neoprè. Si hi ha massa onades practiquem el surf, l’únic 
que ens impedeix sortir és el vent de mestral», afegeix. 

Des de la fundació d’aquest club, els socis disposen d’un magatzem 
per guardar la taula de pàdel surf i d’un grup de Whatsapp amb el qual 
queden per fer sortides durant tot l’any. Una de les més habituals és a la 
Cova del Llop Marí, però també fan sortides al Delta, al pantà de Siurana 
o participen en competicions de la Federació Catalana de pàdel surf 
en la modalitat race. De fet, el passat 6 d’octubre, el Manel Barreno i el 
Javier Frauca, president i secretari del club, van quedar en segon i ter-
cer lloc, respectivament, en el Campionat de Catalunya SUP, categoria 
sup-race amateur 14, celebrat a Sitges.

L’any vinent està previst que entrin a formar part del club almenys 9 per-
sones més. Per fer-se soci de l’entitat, només cal posar-se en contacte 
amb alguna de les persones que integren la junta.

Potatge de 
cigrons
Cuinera: Maika Hernández
Establiment: Bar Cal Rullo

I N G R E D I E N T S

Per a quatre persones:

• 1 ceba
• 1 pebrot vermell
• 1 pebrot verd
• 1/2 kg. de tomàquets
• 1 kg. de cigrons
• 1 kg. de patates
• 300 g. de xoriç
• 300 g. botifarra de sang 
• 1/2 kg. de costelles de porc
• 4 ous durs
• 2 pastilles de brou de carn
• 2 pastilles de brou de verdures
• Sal
• Pebre
• Oli

Posem en una paella l’oli a escalfar, un cop a punt 
hi tirem els pebrots i la ceba i ho adobem amb sal 
i pebre. Ho deixem coure una estona a una tem-
peratura pròxima al punt d’ebullició i després hi 
afegim la carn. Un cop hagi agafat color, hi 
posem els tomàquets triturats. 

En una cassola a banda, hi posem 3 litres 
d’aigua a escalfar amb un parell de pas-
tilles de brou de carn i dues pastilles de 
brou de verdures. Hi afegim una mica de 
sal i pebre. Llavors hi posem els cigrons i 
quan s’estovin una mica, hi posem les pa-
tates i hi afegim el contingut de l’altra paella. 
Ho deixem coure a mig foc fins que s’estovin les 
patates. Un cop llest, s’hi afegeixen els ous durs 
trossejats. I ja tenim el potatge a punt per servir-lo!
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1a ronda del Campionat Individual Provincial d’Escacs a l’Hospitalet. 
Foto: Roger Saladié

Taller de pedra seca per les Jornades Europees de Patrimoni. Foto: Enric Ybars

Guanyadors de la categoria femenina i masculina del Torneig de pàdel express. Fotos: Àrea d’Esports.

Darreres sortides del programa juvenil Tok’l 2. Fotos: Àrea de Joventut 

Guanyadors del V Trofeu CNHV de pesca submarina. Foto: Felipe Sanz

Participants de la darrera edició del “Voluntariat per la llengua” 
al nostre municipi. Foto: Roger Saladié



Taller de break dance organitzat per Sempre en dansa. Foto: Roger Saladié
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Processó de la Festa Major de Masboquera. Foto: Roger Saladié

Recepció a l’equip de bitlles de Foment Cultural, campió de l’Intercomarcal de 2019. 

Foto: Àrea d’Esports

VII Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona, la Conca 

de Barberà i el Priorat. Foto: R. S.

Actuació dels Batukets i dels Capgrossos per la Festa Major de Masboquera.  Foto: Roger Saladié 

Acte de sensibilització de les malalties minoritàries. Foto: Roger Saladié

Cros escolar de l’Hospitalet de l’Infant. Foto: Àrea d’Esports

Viatge d’intercanvi de la Banda Clau de Vent a Suïssa.  Foto: Banda municipal
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