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“A l’estiu bon cuinat
i a l’hivern bon estofat”

Editorial

Sumari

Major vacunació
i millor estiu

A

mitjan de juny s’han complert dos anys des de la presa de possessió de l’actual consistori i, en aquest temps -que ha passat molt de pressa- s’han succeït
molts fets i circumstàncies inoblidables.
La primera d’aquestes situacions ha estat -per la seva intensitat i per ser inimaginable- la d’haver d’afrontar una crisi sanitària tan aguda com imprevisible, que ha posat
de manifest la vulnerabilitat de la societat occidental. A escala municipal, i malgrat la
incidència de la segona onada, aquesta crisi s’ha superat amb un nombre de persones contagiades per la COVID-19 molt baix, a causa de la gran implicació del personal
sanitari i de protecció civil, i de la responsabilitat individual i col·lectiva. A més, també
voldria destacar la labor dels col·lectius i entitats socials, que han demostrat la seva
solidaritat i generositat.
L’impacte econòmic, especialment negatiu per a aquells sectors considerats no essencials, s’ha compensat amb mesures contundents i innovadores que han contribuït
a apaivagar les conseqüències en el món laboral i en els petits empresaris i autònoms;
juntament amb mesures que ajuden a enfortir el comerç i els serveis locals.
Ara que arriba l’estiu, i que els serveis sanitaris han vacunat a grans col·lectius, esperem que l’activitat econòmica torni a una quotidianitat semblant a la que existia prèviament a la crisi i que, amb l’activitat i el dinamisme econòmic, puguem recuperar la normalitat socioeconòmica i emocional. Amb aquesta confiança esperem abordar el futur
amb major optimisme i amb la il·lusió i vitalitat necessàries per gaudir de totes i cadascuna de les petites coses del nostre entorn i de les seves persones que el fan possible.
Bon estiu!
Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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A la pàgina web de l’Ajuntament hi ha un
apartat dedicat als regidors, amb informació de la
biografia de cadascun d’ells i de la retribució que cobren
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María José Gómez
Regidora de l’Àrea
de Promoció Econòmica
Aquesta diplomada en Empresarials i llicenciada
en Administració i Direcció d’Empreses és regidora
d’Ocupació, Emprenedoria i Planificació Estratègica;
de Comerç i Turisme; i d’Indústria i noves energies. I
forma part del ple de la Cambra de Comerç de Reus.

“Volem retenir les empreses i el talent al municipi”

C

om totes les administracions, l’Ajuntament ha hagut de fer front a l’impacte
de la COVID-19 sobre l’economia...
Sí, per donar suport als sectors més afectats
per la crisi, el del turisme, el comerç i els serveis, hem adoptat diverses mesures. Entre
aquestes, la més innovadora ha estat la de
les targetes moneder. Gestionar-la ha suposat un esforç, per la seva complexitat. S’hi
han hagut d’implicar molts departaments
municipals.
Com preveu que serà la temporada turística?
Les expectatives són positives, com a la resta de la Costa Daurada. Creiem que no assolirem les xifres de turisme de 2019 però que
superarem les de 2020. Tenim les esperances dipositades en el turisme de proximitat,
el que arriba amb cotxe, l’estatal i el francès;
i que el de la resta d’Europa es vagi recuperant. Afrontem la temporada com si fos una
normal, des del punt de vista de la dotació de
serveis i de la promoció turística.
Parlant dels serveis, aquest estiu l’Ajuntament obrirà una àrea d’estacionament d’autocaravanes a l’Hospitalet.
Per posar ordre a la demanda d’estacionament d’autocaravanes, cada vegada més
gran a tot arreu, hem condicionat una parcel·
la a la Via Augusta perquè tinguin els serveis
mínims: el de buidatge d’aigües grises i negres; i el de subministrament d’aigua potable, que serà de pagament. L’accés a l’àrea
serà lliure.
Com valoreu el canvi d’ubicació de la seu
d’Idetsa al centre de l’Hospitalet de l’Infant?
Positivament. Ara que l’oficina d’Idetsa es

troba a l’eix comercial, els serveis que ofereix
tenen molta més visibilitat i hi hem notat una
major afluència d’empreses i de ciutadans
que s’hi apropen per demanar informació i
per fer tràmits.

“Ja s’ha adjudicat la
instal·lació de plaques
fotovoltaiques a la piscina
coberta i al pavelló esportiu
de l’Hospitalet de l’Infant per
subministrar energia elèctrica
a tots els edificis públics
municipals”
Les instal·lacions que fins ara tenia Idetsa
al polígon segueixin tenint una utilitat?
Les naus laterals del Viver d’Empreses les
continuem utilitzant per fer formació. La
novetat és que hem llogat la part central de
l’edifici a IDOM, una multinacional de consultoria, enginyeria i arquitectura. Al setembre, una cinquantena d’empleats d’aquesta
empresa que fins ara estava ubicada al recinte de la central nuclear hi entraran a treballar. La idea és que el Viver d’Empreses sigui
un centre de negocis, obrir els seus espais
a empreses consolidades, a preu de lloguer
del mercat. Volem retenir les empreses i el
talent al municipi.
D’altra banda, l’Ajuntament té previst posar
en marxa enguany el projecte d’ocupació
dels locals buits
Per començar a posar fil a l’agulla a aquest
projecte, el 25 de maig vam organitzar una
sessió de treball amb les immobiliàries del

municipi, per conèixer de primera mà els problemes que tenen a l’hora de llogar els locals
buits. Ara ens volem adreçar als propietaris
dels locals tancats que no els tenen en lloguer a les immobiliàries, per continuar fent
aquesta diagnosi. Amb els resultats, elaborarem un pla d’acció per concretar i prioritzar
accions futures. De tota manera, creiem que
per resoldre aquest problemàtica cal una col·
laboració público-privada. Les façanes de les
propietats han d’estar ben cuidades, si volem
atraure clients, i tant els propietaris dels locals com els comerciants han de contribuir
a fomentar la reutilització dels espais buits.
Un exemple de col·laboració público-privada ha estat la jornada tècnica organitzada
per l’associació d’empresaris local i Idetsa.
Sí, en aquesta jornada, que valorem com una
iniciativa molt positiva, es van tractar temes
d’actualitat, com ara les comunitats energètiques i la digitalització. L’Ajuntament està
fent els deures en aquests dos aspectes.
De quina manera?
Hem obert la convocatòria de les subvencions d’eficiència energètica i autoconsum i
des de l’Ajuntament també estem apostant
per l’autoconsum. Hem encarregat un estudi
tècnic per valorar la possibilitat de crear una
comunitat energètica al polígon. Hi volem
instal·lar una planta fotovoltaica a la coberta
d’un edifici municipal per generar electricitat
i compartir-la amb les empreses que formin
part de la comunitat. I ja s’ha adjudicat la
instal·lació de plaques fotovoltaiques a la
piscina coberta i al pavelló de l’Hospitalet
per subministrar energia a tots els edificis
públics municipals.
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Aquí podeu consultar la informació
relativa als grups polítics municipals que
hi ha penjada al web de l’Ajuntament:

Opinió dels portaveus municipals
Nuria Ortiz

Assumpció Castellví

www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
pscvh@tinet.org
@pscvandellos.hospitalet
@PSCVH
@psc_hospitalet.vandellos

Balanç a mig mandat

A

quests dies ens trobem a
l’equador del mandat iniciat el juny de 2019. Llavors,
ningú no es podia imaginar el sotrac que patiríem amb l’aparició
de la pandèmia per la COVID-19.
Aquesta ens ha fet reinventar-nos
i prendre decisions per col·laborar
en el control de la situació sanitària, i sobretot, en la mesura del
possible, per ajudar a pal·liar els
seus efectes socials i econòmics.
Tot i això, hem continuat treballant en l’assoliment dels compromisos adquirits en el nostre
programa electoral duent a terme
una actuació basada en la transformació econòmica i en la transició energètica, a més de mantenir i millorar els serveis bàsics
i essencials.
Durant aquests mesos, s’han
enllestit les obres del menjador
escolar de la Llar d’infants Sol i
Vent, que s’han allargat més del

juntsxcat.vh@gmail.com
@juntsxcat vh
@juntsxcat_vh
@juntsxcat_vh

Som inclusius?

compte, però el nou edifici estarà
a punt per al nou curs. També s’ha
iniciat el projecte de la instal·lació
de la caldera de biomassa que ha
d’escalfar l’Escola Valdelors i la
Llar d’infants Patufets. En l’àmbit
energètic s’ha adjudicat la instal·
lació de plaques fotovoltaiques
a la piscina coberta i al pavelló
poliesportiu. S’ha implantat l’àrea
regulada d’estacionament i s’han
posat en servei el sistema de mobilitat amb bicicletes elèctriques.
I estan en marxa projectes tan rellevants com la transformació de
la Via Augusta, la residència per a
la gent gran o l’entorn de la Plaça
Catalunya a Vandellòs.
Encarem la segona meitat
del mandat amb la il·lusió intacta, amb la major vitalitat, amb el
propòsit de fer possibles tots els
nostres compromisos i amb ganes de continuar treballant per un
municipi millor.

L

a discapacitat no es pot abordar, només, com una qüestió
de salut o d’assistencialisme.
La inserció en el mercat laboral representa un dels eixos d’integració
més importants per a les persones
amb discapacitat i és, a nivell comunitari, un dels grans reptes per garantir la igualtat d’oportunitats.
La llei obliga, actualment, a les
administracions a tenir en la seva
plantilla un mínim del 3% de treballadors discapacitats, però nosaltres creiem que podem i hem
d’anar més lluny.
Per aquest motiu, vam presentar al Ple la creació d’un pla
de treball específic per a les persones del municipi que tenen
aquesta condició.
El punt més important del mateix, és passar del 3% esmentat anteriorment a un mínim del 5%. Més
concretament, dels més de 250
treballadors de l’Ajuntament, ara 9

Maria Elidia López

Esmeralda Saladié

fichospitaletinfant.wordpress.com
fic_cat@telefonica.net
@fichospitalet

Cal practicar la proximitat

S

i els polítics practiquessin
la proximitat, s’ho pensarien dos cops abans d’apujar
(o imposar) un impost”. Aquestes
paraules de l’alcalde Josep Antoni
Ramon inspiren el nostre escrit.
Darrerament, com si no hi hagués un demà, l’equip de govern
de l’Ajuntament s’ha posat d’una
forma desmesurada a pujar o a
imposar impostos als veïns i veïnes. D’un partit anomenat socialista, n’és una pràctica habitual. Potser en comptes de nous impostos
haurien de controlar i racionalitzar
més la despesa i així no es veurien obligats a esprémer més al
veïnat. El que no entenem és el
posicionament de l’altre membre
de l’equip de govern, d’un partit
que s’anomena lliberal, amb una
doctrina que, de manera resumida
és, baixar impostos i deixar que ho
reguli tot el mercat. Doncs bé, o el

"

representant d’aquest partit no ho
sap o no vol fer enfadar l’amo.
Darrerament s’està parlant
molt de les noves zones blaves
que s’aplicaran, no al municipi, només a l’Hospitalet. Els veïns i veïnes que ja paguem l’IVTM haurem
de suportar un altre pagament en
forma de taxa per deixar el vehicle
en uns carrers que són nostres i
que teòricament l’impost esmentat ja ho hauria d’incloure.
Però poc se’n parla ja de l’impost de la plusvàlua. De veritat
pensen que no sabem que aquest
impost s’aplica exclusivament per
afany recaptatori? Si fins ara les
arques municipals estaven molt
sanejades, (10 milions d’estalvi)
sense plusvàlua, per què ara l’imposen? Vostès sabran que s’amaga darrere d’això, o potser algú els
ha imposat (a vostès) que ens imposin (al poble) el nou impost?.

d’ells tenen una discapacitat acreditada. Nosaltres proposem que
siguin, almenys, 15 les persones en
aquesta situació que puguin estar
treballant a l’Ajuntament.
Assolir aquest objectiu és
perfectament possible si hi ha
VOLUNTAT POLÍTICA per tirar-lo
endavant, no depèn de cap departament, normativa o estament
superior, depèn dels dirigents polítics del nostre Ajuntament.
L’Alcalde i el seu Equip de Govern van dir NO a l’increment de 6
persones amb discapacitat acreditada a la plantilla municipal.
Van rebutjar, així doncs, potenciar
la integració en tots els àmbits.
Realment volem ser inclusius?
Van votar NO perquè la proposta
era d’un altre grup municipal?
Nosaltres seguirem insistint
per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés d’aquest col·lectiu
al mercat laboral. Bon estiu!

ercvandelloshospitalet@gmail.com
@esquerravandelloshospitalet
@Esquerra_VH
@erc_vandehospi

Governar a esquenes del poble

E

l títol defineix a la perfecció
la forma de governar de
l’equip de govern PSC-C´s,
en aquesta legislatura impera
el no consens i el no diàleg amb
els veïns i veïnes. Una forma de
governar allunyada del veïnat,
mancada de perspectiva real i
empatia envers les necessitats i
demandes de la gent del poble.
Exemples clars són les noves
zones d’estacionament: les zones
blaves i verdes, la remodelació de
la Via Augusta i la localització de
les àrees de les autocaravanes
a l’Hospitalet de l’Infant. Anem a
pams, les zones blaves i verdes
han causat molta polèmica entre
els ciutadans, ja que no s’han escoltat en cap moment les demandes del teixit associatiu i empresarial ni les veïnals, és per això que
s’han presentat moltes al·legacions a aquestes noves zones d’estacionament, mostra del descon-

tentament general per la mesura.
La política de l’Alcalde és clara:
“no volem fer consultes populars,
podeu presentar al·legacions”. Es
veu que els hi fan por les urnes.
Després ve el projecte de remodelació de la Via Augusta, no
neix dels consens veïnal ni associatiu, des d’ERC valorem de forma
negativa el fet de no haver parlat
amb els veïns i amb l’associació de
comerços, entenem que els ciutadans poden aportar suggeriments.
Però la política PSC-C’s és imposar
els projectes i un cop imposats ja
obrirem període d’al·legacions, no
perquè els agradi sinó perquè la
llei així ho exigeix. Aquesta remodelació és primordial si volem fomentar l’eix comercial, però aquest
projecte és força millorable, prima
augmentar la zona de pàrquing no
la dinamització comercial.
El municipi necessita un canvi
de rumb.

Seguiu l'actualitat de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
a les xarxes socials de l'Ajuntament:
@vandellosihospitalet.cat
@ajuntament_vh

Opinió dels portaveus municipals

Sara Barceló

Tomás Díaz

www.vandelloshospitalet.cup.cat
vandelloshospitalet@cup.cat
@cupvh
@CupVH
@cupvh

Transició energètica del poble i per al poble

L

per instal·lar petits aerogeneradors i
plaques solars per assolir un balanç
net de producció que compensi la
factura elèctrica pública. També
vam proposar al ple la creació d’una
comunitat energètica municipal en
la qual l’Ajuntament fos un soci més
i cedís espais municipals per a la
instal·lació de plaques solars i petits
aerogeneradors. Lamentablement,
aquesta proposta va ser rebutjada
amb els vots en contra de l’equip de
Govern (PSC+C’s) i l’abstenció de
l’oposició (Junts, FIC, ERC i PP).
També hem demanat a l’equip
de Govern municipal que reguli la
implantació de projectes mercantils de macrocentrals eòliques i
solars al municipi a través d’una
modificació del POUM, tal com ja
han fet més de vint ajuntaments
catalans, per evitar la proliferació
d’aquests tipus de projectes en
espais naturals, agrícoles i amb
valor patrimonial i paisatgístic del
municipi.

a Llei 16/2017 del canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya precisa
que la transició energètica ha de
ser distribuïda, participada per les
comunitats locals, aprofitant espais ja alterats per l’activitat humana, i aproximant la producció als
centres de consum. Cap d’aquestes qüestions estan contemplades
pel Decret-Llei 16/2019 d’impuls
a les energies renovables aprovat
pel Govern de la Generalitat, ans al
contrari, ja que el que està fomentant és la concentració de projectes mercantils de grans centrals
eòliques i solars en entorns rurals.
Per tal d’avançar en una transició energètica justa, des del nostre
grup municipal hem dut a terme
diverses iniciatives. Des de la creació del Servei d’Assessorament
Veïnal gratuït per a autoconsum
(disponible cada darrer dimecres
de mes), fins a l’aprovació en plenari de l’Ajuntament de la proposta

www.ciudadanos-cs.org
hospitalet.vandellos@ciudadanos-cs.org
Cs l’Hospitalet-Vandellòs
@Cs_Hospi_Vande

Trabajo y responsabilidad

S

eis meses como grupo en
la oposición, uno y medio
en el grupo de gobierno.
La labor de Ciutadans estos dos
años pasados viene marcada por
el trabajo y la responsabilidad
de dar estabilidad al gobierno
del municipio. La aprobación del
ROM y de la ordenanza de vehículos de movilidad personal y las
bicicletas con pedaleo asistido en
las vías públicas, entre otras, van
dando forma a un proyecto de
modernidad dentro de diferentes
líneas de trabajo. Las reuniones
continuas y el desarrollo que sale
de las mismas van dando forma
también a la uniformidad de criterios. Tanto en la oposición como
dentro del grupo de Gobierno
realizamos y contribuimos para
que se marquen positivamente todas las líneas a desarrollar
para que nuestro municipio sea
mejor día a día, donde todos vivamos cordialmente con seguridad,

que las necesidades ciudadanas
sean resueltas con entusiasmo
y rapidez. Puedo sostener con
hechos y en honor a la verdad
que hemos avanzado en nuestro
objetivo de transformar el Municipio. Las bolsas de trabajo y
ayudas a nuestros comerciantes
con las ‘tarjetas monedero’, entre
otras, ha estado marcado por la
Covid-19 pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados decidimos enfrentar tanto la crisis
sanitaria como la económica con
estrategia y eficacia. Y eso nos ha
permitido ir saliendo poco a poco
de la adversidad por el bien del
municipio. Quiero dar las gracias
al apoyo del pueblo, a las enfermeras y médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas y a
los colectivos que se encuentran
en primera línea. No cesamos en
nuestro empeño de seguir estando, por lo que Ciutadans es más
necesario que nunca.

Sílvia Pujol

ppvandelloslhospitalet@gmail.com
PP-Vandellòs l’Hospitalet de l’Infant
@ppvandellos
@pp_tarragona

¿Peajes para siempre?

E

l plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno no es un regalo.
Las autopistas de peaje iban
a ser autovías, y ahora resulta
que volverán a ser de pago. Con
una correcta gestión no haría falta volver a poner la mano en los
bolsillos de una ciudadanía castigada por la presión fiscal. Sobran
chiringuitos públicos, políticas de
ingeniería social, y faltan libertad
económica, menor fiscalidad y
evitar escándalos como el rescate
de aerolíneas deficitarias. Al fin y
al cabo, el cobro por uso no es generalizado en Europa, como pretende hacernos creer el Gobierno.
El caso es que la AP7 siempre ha sido una excelente vía de
comunicación para L’Hospitalet
de l’Infant, e incluso permitía una
fuente adicional de financiación.
La liberación de peajes significaba

mejorar nuestro atractivo como
destino turístico, pero al final lo
que pretenden es que paguemos
por circular en cualquier carretera.
Si consideramos que sólo se
ha gastado el 39% de los fondos
de cohesión de 2014 a 2020, cifrados en 39.907 millones, parece
complicado afrontar la generación de proyectos en los que se
puedan invertir los comprometidos 140.000 millones de euros.
Lo más probable es que al final
nos veamos en la situación de ser
incapaces de gestionar los recursos europeos, pero habiendo tenido que cumplir escrupulosamente
con todas las imposiciones marcadas por Europa. Hablando claro,
el Gobierno se gastará los fondos,
pero lo que quedará al final son
todos los peajes y las subidas de
impuestos, que ya nos venden
seguirán hasta 2050 de seguir gobernando los socialistas.
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Episodis de la nostra història

Aquí podeu accedir al web de l’IRCVM, que convoca
el Premi d’Investigació Dr. Saladié-Roig, per
promoure la recerca històrica relacionada amb la
vila de l’Hospitalet de l’Infant i els seus fundadors:

L’hospital de l’infant Pere a les darreries
del Tres-cents: un balanç de la seva activitat
Per Jaume Marcé, guanyador del III Premi Dr. Saladié-Roig

G

airebé vint anys després de la fundació de l’hospital, el primer
de gener de 1369 un dels administradors -Guillem Celoni- encetava un nou llibre de comptes, on hi anotaria tant els ingressos com les despeses de l’hospital en aquell any. Era una activitat rutinària i podríem dir que obligada. A banda de ser un útil en la gestió
ordinària del centre, la seva funció més important era la de servir a l’auditor de comptes per tal de supervisar una vegada a l’any com s’havien
fet servir els recursos econòmics de la institució. I la seva rellevància
segueix ben vigent, si bé aquests llibres són la font més important que
tenim per poder conèixer amb detall com era el dia a dia d’aquest centre. Pocs són, però, els llibres de comptes de l’hospital de l’infant Pere
que actualment es conserven; tots ells estan repartits entre l’Arxiu de
la Corona d’Aragó (ACA) i l’Arxiu Ducal de Medinaceli (ADM).
D’ençà 1362, Guillem Celoni era l’administrador que s’havia d’encarregar de la gestió econòmica del centre, així com també del seu
proveïment. Però a l’hospital també n’hi havia un altre d’administrador. El seu ofici era vetllar per l’atenció de pobres, malalts i pelegrins
que hi demanessin socors. Tant per la diferència salarial -250 sous
contra 150- com per les tasques a dur a terme, suposem que el càrrec que ocupava Guillem era el més elevat dels dos. I això implicava
que havia de respondre davant de totes les eventualitats que ocorreguessin. No només dins de l’edifici, sinó també en els territoris amb
què l’infant Pere havia dotat el seu hospital, és a dir, totes les terres
que se situaven entre el torrent de la Vall de l’Ós i el mar i la plana de
llevant del Coll de Balaguer i el riu Llastres (límits exclosos).

Les despeses relacionades amb
la compra d’aliments ocupaven
el darrer lloc (24%), perquè amb
la dotació de terres que va rebre,
l’hospital va poder autoabastir-se
Les rendes que pagaven els pagesos que ocupaven -i treballavenles terres de l’hospital eren fonamentals per al sosteniment de la institució (88%). Representaven la principal via d’ingressos, però no l’única.
Quan la collita era bona i es necessitava liquiditat de diners per afrontar
algunes despeses, l’administrador podia manar vendre part dels productes que no serien consumits dins de l’hospital (5%). Tanmateix, a
vegades es podia comptar amb ingressos extraordinaris, com aquells
provinents de donacions o del lloguer de bèsties de càrrega (8%).
I en què esmerçava aquests diners l’administrador de l’hospital?
Un pes important de les despeses eren les retribucions salarials que
s’havien de pagar al personal, altrament conegut com a “companyia
de casa” (47%). Rere aquest apel·latiu trobem una majoria d’homes
identificats com a “macips” o “servents” que s’encarregaven d’acomplir amb allò què els havia manat l’administrador. També hi trobem
dones, que bé treballaven en les tasques del camp -segant, batent
palla i collint alguns fruits- bé treballaven en tasques de bugaderia,
costura o cuina. Una altra part important de les despeses eren aque-

Vista del conjunt monumental de l’Hospitalet de l'Infant, 1916. Imatge de la Biblioteca de Catalunya, del Fons Salvany.

lles que estaven relacionades amb la compra de d’allò necessari per
al dia a dia de la institució (29%). Parlo d’eines del camp, de pagaments vinculats a la cura de les bèsties de l’hospital, de la compra
d’utillatge domèstic (estris de cuina, roba i cera o oli per a il·luminar
la casa) i de materials constructius per a la reparació o manteniment
de l’edifici. Finalment, les despeses relacionades amb la compra
d’aliments ocupaven el darrer lloc (24%). I això és quelcom que pot
sorprendre’ns. De fet, si les comparem amb les d’hospitals com el
d’en Clapers (40%) -a València, l’any 1388- o la Santa Creu (70%) -a
Barcelona, l’any 1430- el percentatge de les despeses en l’hospital de
l’infant Pere fou considerablement menor. Cal que retornem, però, a
la dotació de terres que va rebre el centre per entendre la raó d’aquest
fet, car amb aquestes l’hospital va poder autoabastir-se. Certament,
bona part dels aliments consumits provenien de les seves terres, de
l’hort de casa i del seu petit ramat. Evidentment, quan calia, també
es compraven tots aquells aliments que eren necessaris.
Rere les dades que aporta aquest balanç d’ingressos i despeses
hi ha una finalitat concreta, aquella disposada per l’infant Pere en
l’acta fundacional de 1344: la construcció d’un hospital al servei dels
pobres. Què en sabem, però, de l’activitat assistencial que el centre
va dur a terme? Aquesta és una qüestió que no podem resoldre amb
poques paraules. Gràcies al premi impulsat per l’IRCVM (Institut de
Recerca en Cultures Medievals) i al Dr. Saladié Roig aviat veurà la llum
un treball que aportarà noves dades sobre aquesta qüestió.

Per estar al dia de les notícies del
municipi, podeu visitar la pàgina web
de l’Ajuntament: www.vandellos-hospitalet.cat

Actualitat

L’Ajuntament reformarà l’avinguda
Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant
El consistori té previst començar enguany a reurbanitzar-ne enguany un tram,
per dotar-lo de major espai per als vianants i convertir-lo en una via urbana moderna

Estudi històric
de l’eix urbà
de la Via Augusta

L

’Ajuntament té previst reformar enguany una part de l’avinguda Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant. En
concret, el tram comprès entre els carrers
Vandellòs i Masriudoms. Per definir les
obres de reurbanització, el consistori va encarregar el projecte executiu al despatx Vilanova+Moya, arquitectes, que el 27 de maig
es va presentar a la ciutadania.
L’objectiu d’aquest projecte és transformar aquest tram de via urbana, per dotar-lo
de major espai per als vianants. Cal tenir en
compte que la Via Augusta, en aquest tram,
constitueix un vial cèntric, amb molta activitat de lleure i de restauració. Actualment,
l’avinguda està formada per unes voreres
estretes i tres calçades. Com que ha perdut
la funció de pas, ja que la carretera N-340 ha
estat desviada, es considera que ha arribat
l’hora de convertir aquesta avinguda en una
via urbana moderna.
Es vol mantenir l’accés i el pas de vehicles d’una manera convencional, però amb
una via de dos carrils, un per cada sentit de
circulació. També es vol dotar la via de la
major capacitat d’aparcament possible, per
potenciar la seva funció de nucli urbà; i alhora eixamplar al màxim l’espai de vianants,
per permetre un passeig ample i, allà on calgui, terrasses o espais d’estada.
Amb l’execució d’aquest projecte es generaran 88 places d’aparcament en semibateria invertida, la qual cosa suposarà un

increment d’unes 55 places respecte les 33
places que actualment té aquest tram de la
Via Augusta, amb 4 places adaptades a les
persones amb mobilitat reduïda.

“Amb aquesta actuació
pretenem donar prioritat
als vianants, a l’ús cívic
d’aquesta avinguda; i
dinamitzar el comerç local
i l’activitat econòmica en
general, afavorint la mobilitat
sostenible”, ha dit l’alcalde,
Alfons Garcia.
A més, es construiran una voreres amples, de 5 a 6 metres, i es definirà una línia
d’arbrat, d’1,50 m d’amplada, en la qual es
disposarà també el nou enllumenat.
Serà necessari: demolir tots els paviments en l’àmbit de les obres, retirar els
punts de llum existents; desviar i soterrar la
línia elèctrica de baixa tensió, que discorre
entre els carrers Moreres i París; així com
les esteses de fibra-telefonia preexistents i
la megafonia municipal. També s’hauran de
desmuntar i retirar provisionalment, durant
les obres, totes els elements de senyalització i petit mobiliari urbà; i es renovaran les
xarxes de serveis.
Segons es preveu, les obres començaran a
la tardor i duraran 7 mesos. El pressupost serà
d’1,5 milions d’euros, aproximadament.

T

al com va explicar l’arquitecte
Antoni Vilanova, el projecte
de reurbanització d’aquest
tram s’ha dissenyat sobre la base de
l’Estudi històric de l’eix urbà de la Via
Augusta que li va encarregar l’Ajuntament a principis de 2020, per desenvolupar un estudi analític de l’evolució
de la Via Augusta com a eix vertebrador de l’Hospitalet de l’Infant al llarg
de la seva història.
El treball, concebut pel consistori
com una “eina necessària i fonamental
per plantejar unes propostes d’intervenció que s’han de materialitzar sobre aquesta via en el seu tram urbà els
propers anys” consta de tres capítols:
l’evolució històrica de la trama urbana i de la Via Augusta, particularment;
la diagnosi, en què es reflecteixen els
valors inherents i els aspectes que cal
millorar; i les propostes d’intervenció.
Entre aquestes propostes, hi ha la de
senyalitzar els edificis i espais de la Via
Augusta amb un passat rellevant.
Aquest estudi s’ha dut a terme
amb la col·laboració dels Serveis
Tècnics i el departament de Cultura
de l’Ajuntament, de l’Arxiu municipal,
del Centre d’Estudis de l’Hospitalet de
l’Infant i, molt especialment de l’expert en història local Alfons Tejero.
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Voleu més informació sobre les tarifes, el funcionament
de l’aplicació per a mòbil i la ubicació de les zones
blava i verda? La trobareu a la pàgina web d’Idetsa:

Actualitat

Zones de pagament per aparcar
a diversos carrers de l’Hospitalet de l’Infant
El sistema d’estacionament regulat en la via pública estarà actiu durant la temporada d’estiu,
fins al dimecres 15 de setembre, de dilluns a diumenge, de les 10.00 a les 20.00 hores

L

a temporada d’estiu a les noves zones d’estacionament regulat
de l’Hospitalet de l’Infant va iniciar-se el 19 de juny i finalitzarà el
15 de setembre. Aquest és el període que l’Ajuntament implantarà el sistema d’estacionament regulat de vehicles a la via pública al
poble, amb l’objectiu de facilitar l’estacionament del veïnat a la zona de
platges i la seva àrea d’influència, que els turistes i visitants contribueixin al manteniment de les platges amb una aportació econòmica; i
promoure la mobilitat a peu, reduir el trànsit i la contaminació.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha establert dues zones
d’aparcament amb tarifes diferenciades en funció del temps d’estacionament. L’horari de pagament serà de dilluns a diumenge, de
10.00 a 20.00 hores. N’hi haurà dues formes de pagament: a través
dels parquímetres o a través de l’aplicació per a mòbil Blinkay. Per
utilitzar aquesta app, cal descarregar-la en APP Store o Google Play
i donar-se d’alta (introduint l’adreça de correu electrònic, el nom de
l’usuari o usuària i una contrasenya; i escollint un mètode de pagament: targeta de crèdit o de dèbit o Paypal). Aquesta aplicació, que
geolocalitza el vehicle, permet introduir el tipus de zona en què has
estacionat i seleccionar el temps que es vol deixar el cotxe aparcat.
També ofereix altres facilitats de pagament.

ZONA BLAVA
•

ZONA VERDA
Gratuïta per a vehicles residents (censats al municipi o amb
rènting d’empresa i amb persona empadronada al municipi),
sense límit de temps
Tarifes per a no empradronats
amb vehicles censats al
municipi
0,80€ per 1 hora
1,40€ per 2 hores
2€ per 3 hores
2,60€ per 4 hores
3,20€ per 5 hores
3,80€ per 6 hores
4,40€ màxim 10 hores
4€ per anul·lar la infracció
per tiquet que hagi superat
el temps límit

Idetsa és l’empresa municipal de promoció econòmica que s’encarrega de la gestió i manteniment d’aquestes zones, així com de la
gestió de les sancions.
En acabar la temporada d’estiu, l’Ajuntament s’ha compromès a
fer una anàlisi exhaustiva del sistema d’estacionament regulat per
introduir-hi millores si és necessari.

Abonaments
(sense límit de temps)
22€ per 1 setmana
50€ per 15 dies
75€ per 1 mes
Les tarifes per als vehicles no
censats són les mateixes que
les de la zona blava
Els abonaments no
garanteixen la reserva
d’una plaça específica

•

2 h gratuïtes per a vehicles residents (censats al
municipi o amb rènting d’empresa i amb persona
empadronada al municipi)
1 h gratuïta per a vehicles no residents, per compres
superiors a 20€ als petits comerços i establiments de
restauració adherits a les associacions locals

Tarifes
1€ per 1 hora
2€ per 2 hores
3€ per 3 hores
4€ per anul·lar la infracció
per tiquet que hagi superat
el temps límit
Abonaments
(sense límit de temps)
47€ per 1 setmana
100€ per 15 dies
150€ per 1 mes

Abonaments allotjament
(exclusius per als hotels)
35€ per 1 setmana
70€ per 15 dies
Abonaments per a
persones empadronades
i empreses locals
30€ per 40 hores
Els abonaments no
garanteixen la reserva d’una
plaça específica

A la pàgina web de Turisme podreu reservar la vostra
entrada a la Cova del Llop Marí i informar-vos sobre
les mesures que regulen l’accés a aquest espai.

Actualitat
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Al juliol es començarà a controlar l’accés
i l’aforament a la Cova del Llop Marí
L’Ajuntament ha establert un protocol per preservar el valor natural d’aquest espai,
on en els darrers anys ha crescut el nombre de visitants; i per evitar-hi la massificació de gent

A

mb l’objectiu de preservar l’elevat valor natural de la Cova del Llop Marí
i donar una resposta a la problemàtica de la massificació de gent en aquest
espai, que en els darrers anys ha experimentat un increment del nombre de visitants,
principalment durant la temporada estival,
l’Ajuntament ha establert unes mesures per
controlar-ne l’aforament i l’accés, ja sigui per
terra o per mar; i evitar els accidents i les
conductes incíviques que s’hi produeixen.
Per controlar l’aforament a l’interior de la
Cova, limitat a 10 persones, serà obligatori
per a tothom fer-ne una reserva prèvia d’una
franja de mitja hora a través de la pàgina web
de Turisme: www.hospitalet-valldellors.cat.
Els horaris de control d’accés a la cova
seran: del mes de juliol al 12 de setembre,
cada dia, de 10 a 19 h. Del 13 al 26 de setembre, seran de 10 a 18 h, els divendres, dissabtes i diumenges. Les tasques de control
es duran a terme des de la zona de la Cova
del llop Marí a través del servei de vigilància i
salvament amb un dispositiu permanent.

Aquest estiu, l’Ajuntament
no cobrarà cap taxa per
accedir a la Cova del Llop
Marí ni per accedir als
aparcaments d’aquest
indret, tot i que la normativa
municipal li permet fer-ho.

També es controlarà l’aforament als
aparcaments que utilitzen les persones que
accedeixen a la Cova amb vehicle, a través
de la carretera del Torn que uneix la carretera nacional 340 amb la platja del Torn. Existeixen dos aparcaments amb una capacitat
total de 80 vehicles. Per fer-ho, es posarà un
punt de control al mirador del Torn, on es
regularà el pas de vehicles per accedir als
aparcaments. El control es farà des del mes
de juliol fins al 12 de setembre de manera
diària, entre les 10 i les 18h; i del 13 al 26 de
setembre, els caps de setmana, de les 11 a
les 16h. A més, es col·locarà cartelleria informativa fixa i elements físics de control (new
jerseys i tanques).
Tot i que l’ordenança de platges i de circulació de vehicles preveu que es pugui establir
una taxa d’accés al medi natural en èpoques
determinades i en espais on hi hagi aparca-

ment regulat, aquest estiu no s’aplicarà cap
taxa per accedir a la Cova del Llop Marí ni
per accedir als aparcaments d’aquest indret.

Normatives d’aplicació
Per poder implantar aquestes mesures i
disposar d’un marc legal, l’Ajuntament ha
redactat, amb el suport de l’assessor EMAS
del municipi i del servei de socorrisme, una
nova ordenança municipal que regula les
condicions d’ús de les platges i estipula
el règim sancionador per l’incompliment
dels deures, prohibicions o limitacions que
aquesta ordenança conté; i també ha modificat l’ordenança municipal de regulació de
trànsit a les vies públiques del terme municipal. Una de les principals novetats és que
incorpora un títol dedicat a l’estacionament
de les autocaravanes i un nou capítol sobre
l’accés al medi natural.
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A la pàgina web de l’Ajuntament,
hi ha un apartat dedicat a les ofertes
de treball municipal:

Actualitat

L’Ajuntament demana que el futur
TramCamp arribi fins a l’Hospitalet de l’Infant
La corporació municipal ha presentat al·legacions a l’estudi informatiu del tren-tramvia
del Camp de Tarragona, que la Generalitat de Catalunya ha sotmès a informació pública

L

’Ajuntament demana que el futur tren-tramvia del Camp de Tarragona, l’anomenat TramCamp, arribi a l’Hospitalet de l’Infant.
Segons ha argumentat l’alcalde, Alfons Garcia, en l’escrit d’al·
legacions que ha presentat a l’estudi informatiu del nou tren-tramvia,
davant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, “resulta incongruent que mentre que el projecte sotmès a informació pública preveu la recuperació de l’espai físic de
l’antiga traça ferroviària de PortAventura fins a l’encreuament de la
Riera d’Alforja a Cambrils per a ser utilitzada per el nou equipament
tramviari, no es plantegi l’aprofitament d’aquesta mateixa traça disponible en el tram entre Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant/Vandellòs”.
En aquest sentit, l’alcalde esgrimeix: “Es tracta d’un tram en què
a més de la població dels nuclis de l’Hospitalet de l’Infant i Miami-Platja, s’hi situen importants nodes generadors de mobilitat
(càmpings). A més, aquest perllongament permetria donar servei a
la zona de llevant del municipi de Cambrils, que ara queda fora de
l’àrea d’influència del tramvia”.

La Cambra de Comerç de Reus
també ha reclamat el perllongament
del Tramcamp fins al nostre municipi,
per poder connectar “adequadament
tota” la Costa Daurada
Tot i que l’estudi informatiu del tren-tramvia que s’ha sotmès a
informació pública fa referència en exclusiva a la fase 1 del projecte,
corresponent al tram Cambrils-Tarragona, el consistori planteja que
“cal considerar en les fases 2 i posteriors del Tramcamp el seu perllongament fins al nucli de l’Hospitalet de l’Infant”.
El mateix ha reclamat la Cambra de Comerç de Reus, de la qual
forma part el municipi. En les seves al·legacions, la Cambra ha fet

constar “la necessitat” que el projecte inicial es perllongui fins a l’Hospitalet, per poder connectar “adequadament” tota la Costa Daurada,
considerant, a més, “l’ampli moviment poblacional” que es produeix
en aquesta franja litoral durant l’època turística.
En el seu escrit, l’alcalde també ha plantejat la necessitat que la
definició de les fases 2 i posteriors del projecte es faci d’acord amb
el que preveu la Llei 9/2003 de la Mobilitat, que atorga a l’Autoritat
Territorial de la Mobilitat (ATM) tot el procés de definició de la xarxa
de transport col·lectiu, “per tal d’assegurar l’efectiva participació dels
ens econòmics i socials en la seva formulació”.
Malgrat tot, l’Ajuntament considera que després dels llargs anys
d’espera resulta ja “imprescindible avançar en la materialització, encara que sigui incompleta, d’un sistema de transport metropolità al
Camp de Tarragona”. Aquest projecte complementaria el de la via
verda que va de l’antiga estació a la Cala Justell.

El consistori contracta una quarantena
de veïns en situació d’atur

L

’Ajuntament ha contractat una quarantena de veïns i veïnes
en situació d’atur, en la primera convocatòria del pla d’ocupació municipal de 2021, ara denominat “Acció d’Ocupació
i Professionalitat”. Aquestes persones treballaran a jornada completa, per períodes de tres a sis mesos, en funció dels tipus de
serveis que prestaran, principalment fent tasques de neteja viària,
de jardineria, de neteja i manteniment d’equipaments municipals,
de recollida de residus, d’informació a les platges i d’obres.
Com a novetat, els contractes laborals de totes elles estaran
vinculats a accions formatives, que hauran de fer paral·lelament
a l’activitat laboral al Viver d’Empreses d’Idetsa.

Aquí podeu consultar les bases del
concurs de fotografia convocat
per la Biblioteca Infant Pere.

Actualitat
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Paula Llauradó guanya els XIV Premis
Enfila el teu futur per a joves emprenedors
El lliurament d’aquests guardons, organitzats per l’empresa municipal
de promoció econòmica, Idetsa, va tenir lloc el passat 4 de juny

E

l projecte empresarial “ENTRE PETITS”, de l’alumna Paula Llauradó
Manresa, ha guanyat els XIV Premis
Enfila el teu futur per a joves emprenedors,
organitzats per l’empresa municipal de promoció econòmica, Idetsa, amb la col·laboració d’Alpiq, les associacions empresarials
del municipi, la Regidoria de Cultura i Patrimoni i la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria, i d’Empresa, Comerç i Energia.
Aquest projecte proposa la creació d’un
servei d’activitats extracurriculars que inclouria activitats de manipulació d’aliments,
a més d’ensenyaments de botànica i de cuina saludable, per promoure l’educació nutricional en la població infantil.
L’acte del lliurament dels guardons va
tenir lloc el 4 de juny al Teatre-Auditori de

l’Hospitalet de l’Infant i va anar a càrrec de
l’alcalde, Alfons Garcia; de la regidora de
l’Àrea de Promoció Econòmica, Maria José
Gómez; de la directora de l’Institut Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant,
María Eva Zazurca; del director de la Central tèrmica de cicle combinat Plana del
Vent d’Alpiq, Gorka Gandarias; i del convidat
d’aquesta edició, Aitor Bergaretxe, cap de
compres i contractació de l’empresa IDOM,
ubicada al municipi.
En aquest escenari també s’hi van donar
a conèixer el noms de les guanyadores del
segon premi: Rut Cabús Morera, Mar Domènech Escoda i Cèlia Segarra Ortiz; i dels dos
premis accèssit: un per a Ioana Claudia Minculescu; i l’altre per a Montserrat Majercikova i Ainoa Canillas.

Un concurs fotogràfic pel 10è
aniversari de la Biblioteca Infant Pere

P

er celebrar el seu 10è aniversari,
la Biblioteca Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant ha organitzat un
concurs de fotografia. Les 12 imatges
seleccionades, que hauran d’estar relacionades amb el llibre i la lectura, sortiran
al calendari de 2022 que editarà la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.
Com a premi, els autors i autores de
les fotografies triades per al calenda-

ri rebran un val de 50 euros per gastar
en llibres a les llibreries i papereries del
municipi. A més, els autors i autores de
les 36 fotografies seleccionades com a
finalistes rebran 4 entrades per assistir
a actes programats per l’any 2022 per la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant. El termini per presentar les obres, via correu
electrònic, finalitzarà l’11 de setembre.

En aquesta edició dels Premis, hi ha participat un total de 55 alumnes del cicles formatiu CFGS d’Educació Infantil i del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència del
sociosanitari i també de 1r de Batxillerat de
l’institut, que han presentat 29 projectes empresarials. En aquests treballs han analitzat
tots els aspectes de màrqueting, organització,
fiscalitat, inversió real i finançament. Per ferho, durant el curs, els estudiants han comptat
amb l’ajut del professorat i del Servei d’Assessorament a Emprenedors d’Idetsa.
L’objectiu d’aquests guardons, que han
consistit en aparells tecnològics, és promoure la cultura emprenedora entres l’alumnat de l’institut i ampliar el seu coneixement
a altres alternatives laborals basades en el
treball per compte propi.
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Voleu veure el vídeo de
la sessió plenària del 3 de juny que
va gravar la Televisió de Vandellòs?

Actualitat

L’Ajuntament consolida les restes de la torre
de l’Illot del Torn de l’Hospitalet de l’Infant
Amb unes obres que tenen l’objectiu de preservar i documentar aquesta fortificació de defensa del S.XVI

A

finals d’abril es van iniciar les obres de consolidació de les
restes de la torre de l’illot del Torn de l’Hospitalet de l’Infant,
que el consistori va adjudicar a l’empresa Rècop_Restauracions Arquitectòniques SL pel preu de 32.500 euros, aproximadament.
Segons les referències històriques, la torre del Torn fou edificada a la platja que duu el mateix nom pels Ducs de Cardona al segle
XVI, tot i que no se’n té constància documental fins al 1678, i va ser
destruïda pels anglesos el 17 de juny de 1813. Es tractava d’una fortificació de defensa contra els atacs de la pirateria berber, habituals i
constants al llarg dels segle XVI i XVII a les costes catalanes.

“Amb els treballs arqueològics i de
consolidació de les restes d’aquesta torre,
hem volgut continuar preservant el patrimoni
històric i arquitectònic del municipi”,
segons ha explicat la regidora Nuria Ortiz.
De la torre se’n preserva actualment una petita part dels murs
perimetrals, amb una alçada mitjana de 2 m i els murs interiors d’uns
0,5 m d’alçada. Se suposa que després de la seva destrucció, el 1813,
es produí un lent però progressiu procés d’enrunament, potser afavorit també per les marees, fins arribar a la pràctica desaparició.
Tal com es preveu en el projecte redactat pel despatx d’arquitectes Figuerola-Gavaldà-Romera Arquitectes SLP, l’objectiu de la intervenció que, segons es preveu estarà enllestida aquest mes de juny,
és consolidar i conservar les restes de la torre de guaita de l’Illot del

Torn i documentar al màxim aquestes restes amb una investigació
arqueològica. No es faran reconstruccions més enllà de la consolidació i de les mesures per impedir que l’aigua s’escoli a la superfície
interior dels murs.
Amb aquests treballs no es pretén dotar d’accessibilitat a la torre, que disposa de protecció de Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN
– Monument Històric.
Per donar a conèixer aquest monument, s’instal·larà a peu de l’Illot
un faristol explicatiu, per contextualitzar-lo.

Sara Barceló renuncia al
càrrec de regidora de la CUP

E

l passat 3 de juny, Sara Barceló va informar al Ple de
l’Ajuntament de la seva renúncia al càrrec de regidora
del grup municipal de la CUP-AMUNT, que ha exercit
des del 14 de juliol de 2020. El motiu, segons va argumentar,
és que tal com van anunciar en campanya electoral com el
dia de la presa de possessió, cada regidor de la CUP-AMUNT
només ocuparà el càrrec de
regidor durant un any i serà
successivament substituït per
la següent persona de la llista
electoral. Per aquest motiu, va
demanar que s’iniciessin els
procediments establerts per
nomenar com a regidor a Ivan
Torrobella.

Nou punt d’atenció
de la Creu Roja

E

l municipi compta amb un punt d’atenció de la Creu
Roja des del 19 de maig. L’Ajuntament ha facilitat un
espai a la Creu Roja de Mont-roig del Camp, amb seu
a Mont-roig - Miami Platja, perquè aquesta institució humanitària ofereixi els seus serveis a la ciutadania, a l’Oficina de
Benestar Social, situada al c/ Alamanda 2 de l’Hospitalet.
Els serveis que s’hi brinden són: assessorament per ajuts
de l’administració i a víctimes de violència de gènere, teleassistència domiciliària, atenció a la gent gran, cursos de formació, activitats i assessorament a joves, suport en la recerca de
feina, etc. Cita prèvia, a través del 683 193 924 o del correu
electrònic miguesso@creuroja.org.

Descobriu el nostre patrimoni aquest estiu.
Aqui trobareu tots els detalls sobre les visites
guiades i podreu comprar-ne les entrades.

Cultura
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El Festival Internacional de Guitarra,
de nou a l’Hospitalet de l’Infant
La 4a edició retrà homenatge a la figura d’Astor Piazzolla

L

’Hospitalet de l’Infant acollirà aquest
estiu el IV Festival Internacional de
Guitarra, organitzat per la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament, sota la coordinació i direcció artística de Patricia Mercado
i Anders Clemens. L’esdeveniment se celebrarà del 21 al 25 de juliol, al Centre Cultural
Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant.
La quarta edició s’afegirà als actes internacionals d’homenatge a la figura de l’argentí Astor Piazzolla, un dels compositors més
importants de tango d’arreu del món, amb
motiu de la celebració del centenari del seu
naixement. L’encarregat de retre-li homenatge serà el músic i compositor noruec Per
Arne Glorvigen, considerat un dels millors
intèrprets de bandoneó contemporanis del
món, en companyia del guitarrista argentí
Pablo Martorell i de l’Estudi de dansa M. Carmen Gallardo de l’Hospitalet de l’Infant.
Aquests dos artistes reconeguts no seran
els únics que hi actuaran. Altres músics destacats que participaran en el Festival són: el
Quartet Gerhard i el guitarrista Xavier Coll, el
Duo Pyrophorus Guitar amb els guitarristes
Alí Arango i Josué Fonseca; Carmen Becerra (guitarra) i Isabel Serra (flauta travessera)
com a Duo Becerra-Serra; Montserrat Seró

(soprano) i Carles Herraiz (guitarra) com a
Duo Seró – Herraiz; Carola Cuypers (saxòfon) i Enrique M. Lop (guitarra) com a Duo
Cuypers – Lop; i la guitarrista de l’Hospitalet
de l’Infant, Anabel Montesinos.

“Creiem que ara cal donar
suport a la cultura i que
la cultura és segura, si es
prenen totes les mesures
contra la COVID-19, per
això l’Ajuntament ha
tornat a organitzar aquest
esdeveniment”, ha afirmat la
regidora Nuria Ortiz.
A més de concerts, hi haurà dos tallers:
un per al públic infantil, a càrrec de Rafel
Tornay a l’entorn del conte titulat “La guitarra màgica”; i un altre, per a tots els públics i
interactiu, de soundpainting, a càrrec del Col·
lectiu Free’t, un grup lleidatà acompanyat pel
guitarrista israelí Yeonathan Shachar. També
s’ha programat una exposició d’instruments
a càrrec dels lutiers José Antonio Fuentes
i Antonio Manjón; i una conferència de Bernardo Rambeaud, titulada “Tópicos y figuras
retóricas en la música Fernando Sor”.

Noves visites guiades
al patrimoni per l’estiu

L

es regidories de Cultura i de Turisme han organitzat diverses visites guiades al patrimoni, per al període comprès entre l’1 de juliol i el 12 de setembre. Com a novetat,
es reprendran les visites nocturnes amb tast de vins a l’Hospital
del Coll de Balaguer i les sortides amb barca i també s’estrenarà
un passeig per l’entorn de l’antiga via del tren.També hi haurà
visites guiades per a les famílies (a l’Hospital; i al Molí de l’Oli i
a la Masia de Castelló) i d’altres adreçades al públic general.

L’HOSPITALET DE L’INFANT

Centre Cultural Infant Pere

DEL 21 AL 25 DE JULIOL
ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

VENDA D’ENTRADES A
www.guitarfesthospitalet.cat

Més informació i venda
d’entrades del Festival
Internacional de Guitarra.

www.culturaalabast.cat

Guillermo Tomás Faci,
guanyador del
V Premi d’Investigació
Dr. Saladié-Roig

G

uillermo Tomás Faci, professor del Departament
d’Història Medieval de la Universitat de Saragossa, ha
estat el guanyador de la cinquena convocatòria del
Premi d’Investigació Dr. Saladié-Roig, amb el projecte El infante Pedro, conde de Ribagorza.
El premi, atorgat per l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) amb l’objectiu de promoure la recerca històrica
relacionada amb la vila de l’Hospitalet de l’Infant i els seus fundadors, consisteix en 1.000€ i la publicació de l’obra guanyadora.
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Promoció econòmica

Per tenir més informació sobre els serveis que
ofereix Idetsa tant a la ciutadania com a
l’empresariat, consulteu la seva pàgina web:

La seu d’IDETSA s’ha traslladat del polígon
industrial al centre de l’Hospitalet de l’Infant
La nova oficina de l’empresa municipal que gestiona l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament,
Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies S.A., està ubicada ara a l’avinguda Via Augusta 2

L

’empresa municipal que gestiona l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Idetsa, ha traslladat la seva seu del Viver
d’Empreses, situat al carrer Martí i Franquès 5 del polígon Les
Tàpies I, al centre del nucli de l’Hospitalet de l’Infant. La nova oficina està ubicada, en concret, a l’avinguda Via Augusta número 2. En
aquest edifici, des del passat 9 d’abril, Idetsa continua oferint els seus
serveis a la ciutadania i al teixit empresarial (Borsa de Treball, Servei d’Atenció Laboral i Servei d’Assessorament a Emprenedors) i, ara
també altres serveis nous relacionats amb la mobilitat (amb les zones d’aparcament regulat de l’Hospitalet de l’Infant i amb el lloguer de
bicicletes elèctriques). En aquest nou emplaçament, s’hi ha instal·lat
igualment la Regidoria de Comerç i l’oficina comercial d’Idetsa Fibra.

“Volem apropar els serveis al veïnat
i a l’empresariat, contribuir a la
dinamització del sector comercial
ocupant un local que estava buit
i atraure empreses al polígon”,
ha dit la regidora María José Gómez.
El Viver d’Empreses segueix acollint les aules de formació d’Idetsa i fent les funcions de centre de negocis. En aquest sentit, IDETSA

té previst oferir en lloguer la part central de l’edifici, que consta de
planta baixa i planta primera, a les empreses i emprenedors que necessitin disposar d’espais per a oficines.
L’oficina tècnica de la MIDIT, abans situada al Viver d’Empreses, es
troba actualment al despatx 13 del Viver Tecnològic, al carrer Rivera
Sans 5 del polígon Les Tàpies I.

SECCIÓ EMPRENEDORS

Romina Rótulo s’obre camí
en el món de la musicoteràpia

D

esprés de graduar-se en Pedagogia a la Universitat Rovira
i Virgili i cursar un màster en Musicoteràpia a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) durant els darrers
dos anys, aquesta jove de Mont-roig del Camp va posar en marxa a
l’abril el seu projecte professional gràcies a l’assessorament d’Idetsa i al suport d’una mentora de “Vive la Musicoterapia”, que l’ha ajudat a definir un pla d’empresa i una marca pròpia.
Actualment, té dues línies de treball: les sessions que porta a
terme al Centre de Psicologia Avança, a Riudoms, i les que fa a Miami Platja i a l’Hospitalet de l’Infant als domicilis dels seus clients.
La Romina es dedica a ajudar a mares primerenques a enfortir
el vincle amb el seu nadó, a promoure amb accions concretes la
criança respectuosa i a atendre nens i nenes amb capacitats diferents. “Crec fermament en el poder que té la música com a eina
terapèutica per millorar la vida de les persones. La meva missió és
ajudar els altres. Per això, ofereixo un espai per a mares gestants
i les seves parelles, amb l’objectiu de reconèixer i expressar els estats emocionals de l’embaràs. A més, tinc un espai especial per a

treballar amb menors amb diversitat funcional per desenvolupar la
comunicació, el llenguatge i la socialització”, explica la Romina.
Us podeu posar en contacte amb ella a través del telèfon 661
358 404 o del correu electrònic rominarotulo.musicoterapia@
gmail.com.

Aquí us expliquem tots els detalls de la campanya
“Fes-la rodar” i podeu consultar el llistat de les
empreses adherides on podeu utilitzar les targetes.

Promoció econòmica
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E

l 15 de juny van començar a circular
pel municipi les targetes moneder
que l’Ajuntament ha lliurat als veïns i
veïnes que les han demanat i que compleixen els requisits establerts a les bases dels
nous ajuts per al foment del teixit empresarial. Amb aquestes targetes, el consistori subvencionarà la compra de béns i serveis de la
ciutadania a les empreses locals adherides a
la campanya “Fes-la rodar”.
Les targetes es podran gastar fins al 16
de juliol als negocis locals que s’han vist obligats a cessar o reduir la seva activitat per la
pandèmia i que s’han sumat a la campanya
“Fes-la rodar” (més de 60). Entre aquests
hi pot haver enguany, com a novetat, petits
comerços d’alimentació, productes i béns
de primera necessitat, farmàcies, metges,
òptiques, ortopèdies i productes higiènics.
Aquests establiments només podran acceptar les targetes Consum 100% (per a llars en
situació de vulnerabilitat).
Pel que fa al tipus de targetes que ha lliurat el consistori, n’hi ha de dos tipus, com l’any
passat, però amb nous imports, de quantia
variable en funció del nombre de membres
de les unitats familiars i de la capacitat econòmica de les llars de convivència (calculada
sobre la base de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya).
També com a novetat, a més d’incrementar els imports mínims de les subvencions,

CAMPANYA
AR
FES-LA ROD
2021
Llar amb
sola
una persona
Llar amb
fills
parella sense
ental
Llar monopar
d’1 fill
ental
Llar monopar
fill
amb més d’1
Llar amb
parella i fills

la corporació municipal ha afegit una nova
categoria de llar com a beneficiària: la llar
monoparental amb més d’un fill.
Així mateix, ha establert a les bases que
cada targeta s’haurà d’utilitzar com a mínim
a tres establiments diferents.

L’Hospitalet de l’Infant acull
una jornada empresarial

M
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Els veïns i veïnes que les han sol·licitat i que compleixen els requisits
de les bases d’aquestes subvencions podran gastar-les fins al 16 de juliol

és de seixanta empresaris/es del municipi i d’arreu de
la demarcació van assistir, el 10 de juny, a la jornada
tècnica sobre el canvi de model energètic, organitzada per l’Associació d’Empresaris de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant (ADE) i Idetsa, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la
Cambra de Comerç de Reus i PIMEC Baix Camp. Al Teatre-Auditori, s’hi va parlar de les comunitats energètiques, de les oportunitats de futur de la digitalització i el marc europeu i del conveni
de col·laboració signat entre Idetsa i la Cambra.
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Les targetes moneder ja roden pels negocis
locals adherits a la campanya

150 €

100 €

230 €

120 €

230 €

120 €

260 €

140 €

320 €

160 €

En vista de l’èxit de la campanya “Fes-la
rodar” de l’any passat, l’Ajuntament té previst obrir una segona convocatòria d’aquests
ajuts durant el segon semestre de 2021. A
aquesta iniciativa té previst destinar-hi enguany més de 364.000 euros.
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Turisme

Aquí podeu visitar la nova pàgina web de
l’Estació Nàutica, un portal de venda en línia
d’activitats de tota mena; i organitzar el vostre viatge:

Cinc platges obtenen la Bandera Ecoplayas 2021
La de l’Arenal, la de la Punta del Riu, la del Torn i la de l’Almadrava han renovat aquest distintiu
de qualitat mediambiental; mentre que la Cala Justell l’ha aconseguit per primera vegada

L

a platja de l’Arenal, la de la Punta del Riu, la del Torn, la de l’Almadrava i també la Cala Justell del municipi han obtingut la
Bandera Ecoplayas 2021, un guardó que atorga l’Asociación
Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS)
i que distingeix a les platges que destaquen per la seva política de
qualitat mediambiental.
El jurat d’aquests premis valora una sèrie de criteris objectius en
matèria d’equipaments i manteniment, sempre des de la perspectiva
de l’enginyeria i la sostenibilitat.
Les platges de l’Arenal, de la Punta del Riu, del Torn i de l’Almadrava han aconseguit renovar aquest reconeixement, “gràcies al seu
compromís continu amb la millora de la qualitat”. La Cala Justell, en
canvi, l’ha obtingut per primera vegada. La Regidoria de Turisme va
presentar també la candidatura d’aquesta cala de l’Hospitalet de l’Infant als XIV Premis Bandera Ecoplayas 2021 i el jurat l’ha guardonat
“per les accions ambientals portades a terme, com la recuperació de
la llacuna natural amb introducció d’una espècie de peix autòctona
(el samaruc), que s’ha adaptat i reproduït amb èxit”.

La regidora de Turisme, María José Gómez,
ha manifestat: “Aquests premis reconeixen
la gestió sostenible i respectuosa que fem
de les nostres platges i posen de manifest
la seva excel·lent qualitat”.

Bandera Blava
D’altra banda, les platges de l’Arenal, el Torn i la Punta del Riu, i també
el port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant, han tornat a rebre enguany
la Bandera Blava. És un distintiu de qualitat que atorga anualment
un tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental (FEE),
amb la col·laboració de l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC).
Aquest guardó valora i premia la gestió ambiental i la seguretat,
les instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i
l’educació ambiental. Així mateix, exigeix a les platges una qualitat de
l’aigua excel·lent i, als ports, una òptima gestió ambiental.

L’Estació Nàutica
canvia la seva marca

L
Nou punt d’atenció
turística, al Molí de l’oli

L

’Ajuntament ha obert un nou punt d’atenció turística al
Molí de l’oli de Vandellòs, a la carretera Hospitalet-Móra,
s/n. Amb aquest nou servei, vol donar un valor afegit a
aquest equipament cultural que que acull el centre d’interpretació de l’oli, millorar l’atenció als visitants i la promoció turística del municipi.
A www.hospitalet-valldellors.cat podeu consultar els horaris d’obertura de tot l’any i les visites guiades organitzades
amb la col·laboració de la Cooperativa Agrícola de Vandellòs
que hi ha.

’Estació Nàutica Costa Daurada, de la qual forma part
el nostre municipi, ha renovat la seva imatge i marca
comercial i ara s’anomena Nàutic Parc Costa Daurada
i Terres de l’Ebre.
“Nàutic Parc ja és un referent
en oci nàutic a Catalunya amb
més de 150 productes nàutics,
que ens permetran trencar amb
el tòpic que la nàutica és cara i
elitista”, ha dit Jordi Rom, el gerent d’aquesta associació.
La nova marca ve acompanyada d’un procés de digitalització que culmina amb la nova
pàgina web, un portal de venda
d’activitats de tota mena, en què
el client pot organitzar el seu viatge, fins i tot trobar l’allotjament
als hotels i càmpings associats.

Us donem accés al nou web de Turisme
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors, adaptat a
qualsevol dispositiu i disponible en quatre idiomes

Turisme

L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
es promociona amb una nova imatge
El canvi de logotip ve acompanyat d’una nova pàgina web i d’un nou vídeo promocional de la destinació

Nova
pàgina web

L
L

’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors,
que és la marca turística sota la qual
es promociona el municipi, ha renovat
la seva imatge. El nou logotip integra els dos
elements característics de la destinació: el
mar i la muntanya, representats en l’emblemàtic illot del Torn.

“El repte era sintetitzar
d’una manera molt gràfica
la gran riquesa i diversitat
del nostre municipi, que
combina el mar i la muntanya;
i alhora modernitzar la
imatge corporativa turística”,
ha explicat la regidora de
Turisme, María José Gómez.
L’element que fa aquesta funció aglutinadora dels dos trets distintius de l’Hospitalet
de l’Infant i la Vall de Llors és l’illot del Torn,
l’elevació rocosa situada a la platja naturista
del Torn de l’Hospitalet de l’Infant, de renom
2004

internacional, que conserva les restes d’una
torre fortificada del s. XVI, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.
Per plasmar-lo, l’empresa que ha elaborat el disseny, Simbòlic Comunicació SL, ha
utilitzat els colors que representen el territori: tonalitats verdes, blaves i marrons que
formen part del paisatge dels pobles de costa i d’interior que l’integren.
El resultat del seu treball és un logotip
“actual, que ha de perdurar en el temps, al
marge de les modes; que identifica l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors i el diferencia
de la resta de destinacions turístiques, i que
és fàcil de recordar”, ha apuntat Xavi Gasol,
de Simbòlic Comunicació SL.
La nova imatge servirà de “marca paraigües” per a totes les propostes i projectes
que tiri endavant la Regidoria de Turisme de
l’Ajuntament i s’acompanyarà en determinats casos del lema “On el mar es fa muntanya”. Així significa que s’introduirà en tots
els documents i material gràfic i publicitari.
2021

’Hospitalet de l’Infant i la Vall
de Llors també ha estrenat una
nova pàgina web. El web www.
hospitalet-valldellors.cat, a més d’incorporar el nou logotip de la marca turística, té un disseny més modern i atractiu,
adaptat a la nova imatge corporativa.
És molt més visual, perquè les
fotografies tenen més protagonisme; i transmet millor l’essència de la
destinació, amb la diferenciació dels
dos àmbits geogràfics: el de mar i el
de muntanya. Les persones usuàries hi poden trobar la informació que
busquen d’una manera fàcil i intuïtiva
i podran accedir a tots els continguts
des de qualsevol dispositiu.

www.hospitalet-valldellors.cat
En aquest portal web, desenvolupat per l’empresa Millenials i disponible en català, castellà, anglès i
francès, també té un paper rellevant la
informació relacionada amb l’oferta
d’activitats turístiques de la destinació, de manera que el teixit empresarial turístic també es veu representat.
Per donar a conèixer també els
atractius del municipi, s’està difonent
un nou vídeo promocional de la destinació, obra de la productora audiovisual Doublea, d’Alex Aragón.
El vídeo, que té un to emotiu, posa
èmfasi en tot allò que es pot fer a l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.
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Informació detallada sobre les activitats i competicions
que organitza l’Àrea d’Esports i també sobre les tarifes
i horaris, a la pàgina web de l’Ajuntament:

Esports

L’alumnat de 5è del municipi participa
en el programa de vela escolar Esport Blau
La Regidoria d’Esports i el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs col·laboren per primera vegada
en aquest projecte impulsat per la Federació de Catalana de Vela i la Generalitat de Catalunya

G

ràcies al programa Esport Blau Escolar, els 80 alumnes de 5è de primària
de les escoles del municipi han navegat un cop a la setmana, durant el darrer trimestre d’aquest curs, des de les instal·lacions
del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs.
L’Escola Mestral i l’Escola Valdelors han
participat per primer cop en aquest programa de vela escolar, impulsat l’any 2017 per la
Federació Catalana de Vela, el Consell Català
de l’Esport, el departament d’Educació i els
Consells Esportius de Catalunya, amb la col·
laboració dels Clubs / Escoles de Vela i dels
ajuntaments i centres educatius dels municipis adherits, que té com a objectiu aproximar
i promoure la vela entre l’alumnat de 5è de primària dels centres educatius del litoral català.

Diego García, regidor
d’Esports: “Volem apropar els
esports nàutics a les famílies,
sobretot als infants i joves,
perquè tenen uns beneficis
físics, educatius i socials
i es poden practicar tot l’any”.
Aquest programa, pioner a l’Estat espanyol, proposa una activitat de formació

poliesportiva en l’esport de la vela integrada dins de l’assignatura d’Educació Física.
Consisteix en 10 sessions anuals, distribuïdes en una primera sessió impartida al
centre educatiu, 4 sessions de vela lleugera
col·lectiva, 4 sessions de vela lleugera doble
i individual i una jornada final de caire lúdic
competitiu. Totes les activitats han seguit
els protocols de seguretat i higiene establerts per la Generalitat de Catalunya per fer
front a la COVID-19.

Àmplia oferta d’activitats
per a infants i joves

L

’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha
tornat a brindar aquest estiu una
àmplia oferta d’activitats als infants
i joves. Del 5 de juliol al 10 de setembre,
en horari de matí, hi haurà activitats d’iniciació esportiva, jocs i dinàmiques de
grup, piscina, platja i tallers per als nens i
nenes de P3, P4 i P5; i per als infants més
grans i joves, propostes variades. També,
servei d’acollida.
A més, es posaran a l’abast, novament,
per a totes les edats, cursos de natació i
cursos de tennis i pàdel.

Per implementar el programa Esport
Blau Escolar al municipi i fer possible que
l’alumnat de 5è de primària hagi pogut gaudir enguany del plaer de navegar, l’Ajuntament i el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs
van signar un conveni de col·laboració, per
mitjà del qual el consistori es va comprometre a fer una aportació econòmica de gairebé
2.800 euros al Club Nàutic per ajudar a finançar l’activitat i l’adquisició de material. La voluntat de les dues parts és renovar l’acord.

Esdeveniments
esportius, a l’estiu

E

ntre els actes més destacats
que inclou l’agenda d’estiu del
municipi hi ha: la Cursa popular de l’Hospitalet de l’Infant, del 19 al
25 de juliol; la Lliga de pàdel i tennis,
del 2 al 12 d’agost; la XXXIII Setmana de Vela Catalana, organitzada pel
Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs per
als dies 4 i 5 de setembre; i el Triatló
de l’Hospitalet de l’Infant, el 18 de setembre. Les persones que participin
en la Cursa popular hauran d’escanejar uns codis QR per verificar els seu
pas pels diferents punts.

A través d’aquest enllaç web podeu consultar
quines són les tarifes i quin és el funcionament
del servei de lloguer de bicicletes i de l’App.

Medi Ambient
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L’Hospitalet de l’Infant disposa d’un servei
públic de lloguer de bicicletes elèctriques
L’empresa municipal de promoció econòmica, Idetsa, l’oferirà durant tot l’any, per fomentar
la mobilitat sostenible i saludable i per facilitar la intermodalitat amb l’estació de trens

D

es del 5 de juny, hi ha un servei públic
de lloguer de bicicletes elèctriques a
l’Hospitalet de l’Infant. L’empresa municipal de promoció econòmica, Idetsa, és qui
posa a l’abast de la ciutadania aquest sistema de transport públic d’ús individual, perquè
tant els veïns i veïnes com les persones visitants puguin desplaçar-se pel municipi d’una
manera sostenible, saludable i econòmica.
Els punts de recollida i entrega de les bicicletes s’han ubicat en zones de generació
o atracció de viatges, com són: l’estació de
trens, l’aparcament de la Via Augusta que es
troba al costat de la seu d’Idetsa, la Plaça Berenguer d’Entença (al costat de la parada de
l’autobús), la Platja de l’Arenal (a l’aparcament
del costat del camp de futbol) i el polígon Les
Tàpies I, al costat del Viver Tecnològic.
Aquest sistema de bicicleta pública compartida funciona a través d’una aplicació per
a mòbil (App BLU). Qui ho desitgi també pot
donar-se d’alta en el servei a l’oficina d’Idetsa i domiciliar el pagament en el seu compte bancari. En qualsevol cas, només poden

accedir al servei les persones de 14 anys o
més que hagin acceptat prèviament els termes i condicions generals de contractació
del servei, així com la política de privacitat.
Pel que fa als preus del servei, hi ha diferents
tarifes per conducció simple (contractació del
servei per minuts) i també diferents abona-

ments de llarga durada d’ús habitual i d’ús esporàdic. En totes les tarifes, els veïns i veïnes empadronades al municipi tenen un descompte.
De moment, Idetsa ha posat a disposició
de la ciutadania un total de 22 bicicletes amb
pedaleig assistit. En funció de la demanda
del servei, no descarta ampliar el servei.

S’ha millorat l’entorn de la
Rojala-Platja del Torn

E

l consistori ha fet una actuació a l’entorn de la zona del
Torn més propera al camí d’accés a la platja per minimitzar el risc d’incendi forestal i gestionar la massa
forestal, per millorar-ne l’estructura i evitar que la gent deixi
brossa amagada als arbustos.
Per dur a terme aquests treballs, la Regidoria de Medi Ambient va contractar al Consorci de la Serra de Llaberia, per més
de 4.500 euros. Paral·lelament, la brigada de Medi Ambient de
l’Ajuntament va netejar la zona. Hi va aplegar 20 kg de deixalles.

S’ha netejat el barranc
del riu Llastres

C

om cada any, l’Ajuntament ha condicionat el barranc
del riu Llastres, tot i que aquesta tasca és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La brigada
municipal de Medi Ambient, amb l’ajuda d’un equip del Consell
Comarcal del Baix Camp, ha netejat la zona on es pot actuar
(cal tenir en compte que el tram final és un espai protegit) i
també ha desbrossat la base del riu i els marges.
Des del consistori es fa una crida a tothom a unir forces per
mantenir net l’entorn natural del municipi.
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Voleu veure els programes que ha emès la
Televisió de Vandelòs (TVV)? Ho podeu fer a través
de la seva pàgina web, a l’hora que desitgeu:

Comunicació

LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

Álvaro Sanz, realitzador
“La cumbre es el camino”
és el títol del documental
fet en solitari pel fotògraf
i realitzador Álvaro Sanz,
veí del nostre municipi. Ell
va enregistrar la primera
expedició al camp base de
l’Everest de tres joves de
20 anys amb discapacitat
intel·lectual. 12 dies, 100
quilòmetres de recorregut i tot
a 20 graus sota zero. D’aquesta
història de superació n’ha
parlat l’Àlvaro a Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant.
El pròxim 10 de juliol, a les 19 h, podrem
veure aquest documental al Teatre-Auditori
de l’Hospitalet de l’Infant, que vau presentar
al lloc de procedència dels protagonistes, a
Albacete.
Sí, allí, per les restriccions d’aforament per la
pandèmia, vam estrenar-lo davant d’un total
de seixanta o setanta persones, de l’associ-

ació que està treballant amb aquests joves,
AMIAB; familiars i equip directiu. Per mi va
ser com si haguéssim fet un passi privat a
un menjador de casa, en l’àmbit familiar.
Com ho vas viure tu?
Va ser súper emotiu, perquè estaven les famílies dels protagonistes. Per aquesta raó, em va
fer més respecte, perquè sempre que fas un
documental d’aquest tipus, al final estàs mostrant una vida que no és la teva, estàs explicant
una història. Ells potser no són conscients que
s’estan despullant davant teu... Els monitors
opinen i estan parlant dels xavals, dient coses
que potser no han parlat amb els mateixos
pares; i els pares, quan els entrevistes (perquè
a les entrevistes surten els pares i germans)
potser diuen coses que no saben que després,
amb un muntatge, amb una música, amb una
emotivitat, sorprendran.
Jo tenia molt respecte per l’opinió després
del passi i, en sortir d’allà, em va sorprendre
que totes les famílies vinguessin a donar-me
les gràcies per explicar la seva història.

Va ser molt dur acabar el viatge?
Per mi el viatge no acaba fins que no estreno
el projecte, perquè jo sempre dic que jo no
viatjo per viatjar, sinó per explicar històries i
fins que no explico aquesta història, el meu
viatge no ha acabat, és llavors quan tanco
el cicle.

La Televisió de Vandellòs
ha estrenat l’espai
“Un any de pandèmia”

E
Ràdio l’Hospitalet canvia
la programació a l’estiu

E

l magazín matinal El Quiosc deixarà pas a un espai musical conduït per Joan Estrada, que us acompanyarà
durant els matins dels mesos de juliol i agost, en què
s’inclouran notícies, agendes i connexions en directe. Com és
habitual, a les 14h, podreu escoltar les notícies locals, també
al 107.9 de la FM.
A més, al juliol, de 16 a 19 h, seguireu comptant amb el
magazín Carrer Major, amb Iris Rodríguez. Carrer Major és el
programa de les vuit ràdios del Camp de Tarragona i la Xarxa
de Comunicació Local.
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant completarà aquest estiu la
seva graella amb programes musicals.

l mes de març va fer un any que vam escoltar per primera vegada la paraula coronavirus; a dia d’avui, ja forma part de les nostres vides. Però com s’ha viscut tot
plegat? “Un any de pandèmia” és el nou programa de la Televisió de Vandellòs (TVV) que respon a aquesta pregunta. El primer capítol es va emetre el 31 de març. Es tracta d’una espai
setmanal en què molts veïns i veïnes del municipi recorden
com van ser els primers dies de pandèmia, com ho van viure i
com va afectar a la seva vida personal o laboral. S’emet cada
dimecres, després de l’Informatiu Casa Nostra i del programa
Food Lovers.

President: Josep Vernet
Secretari: Rafel Zambudio
Tresorer: Jordi Solé
Vocals: Antoni Galindo
phospitaletinfant@gmail.com

@penyaciclista.hospitaletinfant
Adreça: Plaça Àster, s/n
Nombre de socis: 50
Quota: 15 €/any
Data de fundació: 1981

Penya Ciclista de
l’Hospitalet de l’Infant

L

a Penya Ciclista de l’Hospitalet de l’Infant compleix 40 anys aquest
2021 i ho fa en un moment complicat a causa de la Covid-19, però
mirant el futur amb ganes de tornar a la seva activitat habitual. Actualment, ja queden pocs dels qui van ser els fundadors de l’entitat i al capdavant hi ha un nou equip liderat pel Josep Vernet, que reconeix que actualment els falta gent jove, ja que la majoria de la cinquantena de socis de la
Penya tenen entre 40 i 70 anys.
Durant l’any, abans de la pandèmia, acostumaven a fer un parell de sortides llargues, amb la participació de socis i familiars. Aquests darrers es
desplaçaven al destí final amb autocar per acabar de gaudir del dia. Sitges
o Andorra van ser algunes de les darreres sortides de la Penya, que també
participava en la Baixada de l’Ebre o organitzava la Cronoescalada a la Platja del Torn, a més de marxes cicloturistes i de resistència. També han fet
altres sortides més lluny, com la pujada al Tourmalet, la mateixa que es fa
al Tour de França.

Aquesta entitat local celebra enguany
el seu 40è aniversari, amb el desig
de recuperar l’activitat que tenia
abans de la pandèmia del coronavirus
i d’atreure-hi jovent.
Cada diumenge fan una sortida més curta, una ruta que pot arribar als
100 quilòmetres en què participen socis de totes les edats i que inclou esmorzar. A més, tenen una secció de BTT amb l’objectiu de treure profit de
l’orografia de les muntanyes del municipi i dels voltants.
Els socis de la Penya paguen una quota anual de 15 euros, que els
serveix per cobrir la llicència de la Federació Catalana o la Llicència UCI. El
dia que celebren l’assemblea anual de socis aprofiten per reunir-se després
en un sopar amb l’objectiu de crear caliu dins de l’entitat i reforçar els seus
vincles. El local social el tenen decorat amb fotos antigues de l’activitat de
la Penya, que recorden i posen de manifest el bon ambient que es respira
entre els seus membres.

Entitats / Cuina

Ous farcits
de marisc
Cuinera: Sara Pellegrinelli Sánchez
Establiment: Cervecería el Drac

INGREDIENesT:S

Per a 6 person
• 10 ous
• Llagostins cuits
• Palets de cranc c
• Pinya en el seu su t
• Salsa de tomàque
• Maionesa
• Whisky
• Sal

ELABORACIÓ

C

oem els 10 ous en una olla amb aigua i sal (els hem de deixar bullir durant 15 minuts).
Reservem 1 dels ous cuits i els altres 9
els tallem per la meitat i separem les clares
dels rovells en dues safates. Xafem bé els
rovells amb una forquilla fins que quedin
ben esmollats. La safata de les clares la deixem ben tapada a la nevera.
Piquem bé els palets de cranc, els llagostins cuits i la pinya i afegim aquests ingredients
a la safata dels rovells i ho barregem tot bé.
Elaborem la salsa rosa amb salsa de tomàquet, maionesa i un rajolí de whisky. Barregem tots els ingredients amb la salsa rosa
i deixem reposar la barreja ben tapada a la
nevera. Després ja podem farcir les clares
dels ous. Per a la decoració, podeu fer servir
l’ou que hem reservat, ratllat.
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A la pàgina web de l’Ajuntament
podeu consultar sempre els horaris de l’autobús
municipal, un servei de transport gratuït:

Serveis

Del 28 de juny a
l’11 de setembre
2021
Vandellòs

de dilluns a divendres

dissabtes

de lunes a viernes
from Monday to Friday | du lundi au vendredi
Montag bis Freitag | С понедельника по пятницу

sábados
saturdays | samedi
Samstags | суббота

VANDELLÒS / Benzinera

8.48

10.25

12.10 13.56

15.22 16.09

17.10

18.25 19.17

8.48

10.25

12.10

VANDELLÒS / Molí de l’oli

8.49

10.26

12.12 13.57

15.24 16.11

17.11

18.27

8.49

10.26

12.12

8.51

10.28

12.15 14.01

15.28 16.15

17.15

18.31

8.51

10.28

12.15

MASRIUDOMS

8.55

10.32

12.20 14.05

15.32 16.20

17.20

18.36

8.55

10.32

12.20

Vanessa Park

9.00

10.35

12.22

9.00

10.35

12.22

MASBOQUERA

L’Hospitalet

16.23
17.25

12.25 14.10

Polígon Les Tàpies

8.32

Estació de tren /

10.45

12.30 14.15

19.53

17.35

14.50
9.10

Urbanització Infant

12.25

15.37 16.28

17.38

8.32

18.40

9.10

8.36 9.15 10.50/11.25* 12.35 14.20 15.00 15.42 16.33 17.40/18.05* 18.45 19.32 19.58

Casa de la Vila

10.45

12.30

8.36 9.15 10.50/11.25* 12.35

18.06

Pl. Berenguer
Zona Àster - Piscina

9.20

11.30

13.00

15.47 16.41

9.20

11.30

13.00

L’Alcantarilla - L’Arenal

9.23

11.31

13.01

15.48 16.42

9.23

11.31

13.01

Platja del Torn

9.25

13.03

9.25

13.03

L’Almadrava

L’ALMADRAVA

9.37

13.15

9.37

13.15

L’Almadrava

L’ALMADRAVA

9.38

13.16

9.38

13.16

L’Hospitalet

13.27

Platja del Torn

11.31

15.48 16.42

9.53

11.35

15.50 16.45

8.05 8.36 9.55

11.40

13.31 14.20 15.00 15.52 16.48

11.45

13.35

L’Alcantarilla - L’Arenal
Pl. Berenguer
Casa de la Vila
Urbanització Infant

8.08

10.00

Estació de tren /

8.12

10.05

Polígon Les Tàpies

11.35

8.05 8.36 9.55

11.40

13.31

18.50

8.08

10.00

11.45

13.35

19.00 19.37

8.12

10.05
11.50

13.40

18.45 19.32
18.10

14.25

10.11

Vanessa Park

Vandellòs

15.05 15.57 16.53

11.31
9.53

18.06

10.11

18.13
11.50

13.40

15.10

19.05

MASRIUDOMS

10.16

11.55

13.45

15.15 16.02 17.03

18.18

19.10

10.16

11.55

13.45

MASBOQUERA

10.20

12.00

13.48

15.18 16.05 17.06

18.21

19.13

10.20

12.00

13.48

VANDELLÒS / Molí de l’oli

10.24

12.03

13.53

15.20 16.07 17.08

18.23

19.15

10.24

12.03

13.53

8.47 10.25

12.05

13.55

15.22 16.09 17.10

18.25

19.17

8.47 10.25

12.05

13.55

VANDELLÒS / Benzinera

* Hora d’arribada / Hora de sortida

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Vandellòs
Fax Ajuntament de Vandellòs
Arxiu municipal
Antena del Coneixement URV
BASE
Biblioteca de l’Hospitalet
Biblioteca de Vandellòs
Ca la Torre
CAP L’Hospitalet
Casa de la Vila
Fax Casa de la Vila de l’Hospitalet
Casal d’avis de l’Hospitalet
Casal d’avis de Vandellòs
Casal Hifrensa l’Hospitalet

POBLACIÓ
Dades actualitzades 11/06/2021
L’Hospitalet de l’Infant 5.608
Vandellòs 770
Masriudoms 108
Vanessa Park 129
Masboquera 96
L’Almadrava 50
Població disseminada 22
Total 6.783

977 82 40 37
977 82 43 59
977 82 08 37
670 50 21 77
977 82 34 59
977 82 21 22
977 82 45 12
977 82 08 37
977 82 03 36
977 82 33 13
977 82 39 00
977 82 31 21
977 82 43 64
977 82 30 06

Casal de Masboquera
Casal de Masriudoms
Casals de Joves
Centre de dia de l’Hospitalet
Centre de dia de Vandellòs
Comaigua (Avaries)
Correos
Emergències
Endesa (Avaries)
Escola de Música (Vandellòs)
Escola de Música (l’Hospitalet)
Escola Mestral (l’Hospitalet)
Escola Valdelors (Vandellòs)
Farmàcia Alba Garcia
Farmàcia Aragonès

977 82 43 44
977 82 44 10
977 56 90 26
977 82 30 76
977 82 41 16
900 10 03 42
977 82 20 26
112
800 760 706
977 82 42 34
977 82 37 14
977 82 31 90
977 82 40 14
977 82 42 25
977 82 30 59

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Carlota García Comino, 15/02/2021
Jon Domènech Aguiló, 04/03/2021
Ginebra Martínez de San Vicente Morales,
11/03/2021
Marcos Riera Castillo, 11/03/2021
Noa Torrente Jiménez, 14/03/21
Abril Fernández Polo, 20/04/2021
Gina Borrell Bru, 18/05/2021
Abril Cabello Calatayud, 21/05/2021
Nola Cabello Calatayud, 21/05/2021
Roc Nomen Escoda, 25/05/2021

|

* Hora de llegada / Hora de salida

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 (l’Hospitalet) 977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets (Vandellòs)
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

MATRIMONIS:
-

DEFUNCIONS:
Inés Ricarte Mateu, 18/02/2021
Josefa Pujals Jansà, 27/02/2021
Josep Sancho Domènech, 12/03/2021
Agustí Margalef Pascual, 27/04/2021
Antònia Gil Boquera, 06/04/2021
Cristina Chavarria Casanova, 25/05/2021

Per rebre informació de l’agenda d’actes així com els avisos i les notícies
que difon l’Ajuntament, descarregueu-vos l’aplicació Línea Verde.
A través d’aquesta app també podreu comunicar també incidències.

la Festa de la Germandat.
Concert de Dàmaris Gelabert per
Foto: Roger Saladié

Actuació del grup d’acordionistes Catukra, per la Festa de la Germandat.
Foto: Roger Saladié

i Guanya d’abril.
Guanyadors del sorteig del Menja
z
ánde
Foto: Marta Hern

Trobada de pàdel infantil de l’Àrea d’Esports.
Foto: Maribel Márquez

Fotogaleria
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L’orquestra Swing Latino, per la Festa de la Germandat.
Foto: Roger Saladié

la Festa de la Germandat.
La pista roja, escenari principal de
Foto: Roger Saladié

Concentració contra la violència masclista i vicària de l’11 de juny.
Foto: Héctor Aubalat

òmic de l’AMAC.

Jornades de Desenvolupament Econ
Foto: Dora Anguera

La fotografia històrica

El rentador de Masboquera (1961).
Imatge cedida per Josep Boquera Vernet
(Cal Fernando) a l’arxiu municipal.

