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“Tardor amb serenera,
hivern amb ventera”

Editorial

Sumari

Un estiu diferent...
amb balanç positiu

E

l mes de setembre és el moment adequat per fer un balanç del que ha estat la
temporada estival i per enfocar el nou curs acadèmic, encara que el polític té
a veure amb l’any natural que és quan s’enfoca l’exercici amb nous projectes i
nous pressupostos.
Aquest ha estat un estiu peculiar, atès que tothom havia fet un bon pronòstic, però
no comptàvem amb la irrupció tan forta de l’anomenada «cinquena onada» de la Covid-19, que va afectar especialment la població més jove.
Tanmateix, en termes generals, aquesta ha estat una bona temporada. Almenys
així ens ho indiquen els principals paràmetres socioeconòmics que, en la majoria dels
casos, ens remeten als que teníem prèviament a la crisi. Ho hem trobat en el nombre
de visitants, el volum de contractació laboral i, per extensió, en la reducció significativa
de la taxa d’atur, en les estimacions i valoracions de consums públics i privats, especialment en el marc de l’hoteleria i la restauració.
A aquests indicadors socioeconòmics, cal afegir-hi que la immensa majoria dels veïns i veïnes ja té la doble dosi de vacuna posada i, a més, el municipi -i sobretot la costaha tingut molts visitants que han pogut gaudir amb seguretat de la majoria dels nostres
atractius patrimonials i naturals, i a més, han pogut delectar-se en les platges, les muntanyes, les festes patronals i tot l’ampli ventall d’activitats que es poden fer a casa nostra.
Tant de bo que, ara que encarem el darrer trimestre de l’any, ho fem amb millors
expectatives per a tothom i des de tots els punts de vista, sense descuidar la salut
emocional de forma individual i col·lectiva.
Bona tardor!
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/es, amb informació de la
biografia de cadascun d’ells/es i de la retribució que cobren

Entrevista
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Nuria Ortiz
Regidora de Cultura i Patrimoni;
d’Ensenyament; i de Comunicació
Aquesta diplomada en Treball Social i llicenciada en
Antropologia, amb Màster en Antropologia urbana,
migracions i intervenció social, fa més de sis anys que
forma part de l’equip de govern de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

“Apostem per una programació de qualitat”

C

om encara la Regidoria d’Ensenyament el nou curs escolar?
Amb les mesures de prevenció de
la Covid-19 interioritzades per la comunitat educativa i amb tots els estudiants a
les classes, de manera presencial. Durant
aquests quasi dos anys de pandèmia, l’Ajuntament ha fet un esforç col·laborant estretament amb els centres educatius de primària
per adequar les instal·lacions a la normativa; i dotant els serveis educatius municipals
(Escola de Música, Escola d’Adults, llars d’infants, UEC i cursos de català) i aquells complementaris (menjador i servei d’acollida)
dels recursos necessaris perquè l’assistència del professorat i de l’alumnat fos segura.
El menjador de la llar d’infants Sol i Vent ha
estrenat enguany instal·lacions…
Els serveis educatius municipals estan sempre en un procés de millora continua. En
aquest cas, la construcció d’un nou edifici
adossat a la llar ha suposat una millora de la
qualitat i de l’amplitud del menjador, que fins
ara estava ubicat en mòduls prefabricats.
D’altra banda, l’Ajuntament ha tornat a posar en marxa enguany el programa municipal de subvencions per a l’ensenyament.
Sí, hem reservat diverses partides al pressupost municipal per atendre les sol·licituds
d’aquests ajuts: 90.000 euros, per a les subvencions dels llibres de text; 25.000 euros
per a la compra de llibres que pot reutilitzar
l’alumnat de primària i de secundària; 6.000
euros, per al transport dels i les alumnes que
cursen cicles formatius i modalitats de batxillerat en centres educatius públics de fora
del municipi, si al nostre municipi no s’ofe-

reixen aquests estudis; i 1.500 euros, per als
ajuts a l’alumnat dels cursos de català i dels
cursos d’adults, per pagar-ne la matrícula.
El consistori també ha renovat el conveni
amb la UNED, oi?
Gràcies a aquest acord, l’institut acollirà un any
més les tutories de diversos ensenyaments
universitaris a distància: els graus de Geografia i Història i Enginyeria en Tecnologies Industrials; un curs d’accés per a més grans de 25 i
45 anys i cursos d’anglès i francès..

“Volem que l’antiga estació de
trens sigui un punt de sortida
de la futura via verda, vinculat
a la interpretació del passat
ferroviari i de tots els recursos
patrimonials que hi ha al Coll
de Balaguer”
Un cop finalitzada l’agenda cultural d’estiu,
quina valoració en fa?
Positiva, per sobre de les expectatives de
públic que teníem, per exemple en el cas
del Festival Internacional de Guitarra, que es
va celebrar en plena cinquena onada de la
Covid-19. Des de l’estiu de l’any passat, hem
donat suport al sector cultural, programant,
i les activitats que hem organitzat han tingut
una molt bona acollida. Ens hem esforçat
per oferir una programació de qualitat al municipi i accessible a tothom, des del punt de
vista econòmic i també de la proximitat. A
més, hem pogut dur a terme totes les activitats amb normalitat i seguretat, seguint les
recomanacions del CAP, de Protecció Civil i

de la Generalitat de Catalunya, i no hi ha hagut cap focus de contagi del coronavirus.
Heu hagut d’adaptar els equipaments culturals a la normativa Covid?
Per garantir la qualitat de l’aire, hem hagut
d’invertir diners per adequar els sistemes de
climatització i de ventilació; i també hem hagut de millorar la senyalització i comprar material (gel hidroalcohòlic, catifes, etc.), tant per
als equipaments culturals, com per als serveis
educatius municipals i els centres educatius; i
hem adequat l’organització de la neteja.
Ja han decidit quin ús se li donarà a l’antiga
estació de trens?
La idea és arribar a un acord amb Adif per
aconseguir un contracte de lloguer de llarga
durada i a baix preu de l’edifici, perquè volem
donar-li un ús cultural i turístic. La nostra voluntat és que sigui un punt de sortida de la
futura via verda, vinculat a la interpretació
del passat ferroviari, que és molt important; i
de tots els recursos patrimonials que hi ha al
Coll de Balaguer.
Què destacaria de la programació cultural
municipal d’aquesta tardor?
L’obra de teatre familiar “Baobab, un arbre,
un bolet i un esquirol”, prevista per al 17
d’octubre al Teatre-Auditori de l’Hospitalet; i
l’actuació del Mag Lari del 7 de novembre
i l’espectacle de dansa familiar “Mira Miró”,
del 21 de novembre, al mateix lloc. I també
les activitats que reprendran les entitats
locals, que han comptat amb l’ajut econòmic, l’acompanyament i l’assessorament de
l’Ajuntament durant aquest temps tant complicat per a elles.
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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

Tardor plena d’esperances i de projectes

D

esprés d’un estiu que ha
continuat
condicionat
per la pandèmia, iniciem
aquest nou curs amb una millora
significativa de la situació motivada per la rebaixa en el nombre
de casos i, sobretot, per la gran
quantitat de persones que ja
compten amb la pauta de vacunació completa.
Malgrat això, tant els centres
educatius com els equipaments
públics i les activitats socials,
culturals i esportives hauran de
seguir adoptant mesures preventives atès que els principis de prudència i de salut continuaran sent
una prioritat.
Des del consistori, continuem
treballant en la millora dels equipaments i dels serveis que s’ofereixen als veïns i veïnes, com són
el nou espai de menjador per a la
llar d’infants “Sol i Vent” o la instal·

lació de plaques fotovoltaiques a
les cobertes del pavelló i de la piscina municipals de l’Hospitalet de
l’Infant, en modalitat d’autoconsum compartit entre la majoria
d’edificis municipals, refermant el
nostre compromís amb la transició energètica.
Així mateix, aquesta tardor
s’aprovarà el projecte de reurbanització d’un tram de la Via Augusta i se n’iniciarà l’expedient
per a la licitació de l’obra. El projecte definitiu té en compte les
al·legacions aportades per la ciutadania durant la fase d’exposició
pública, que han estat valorades
tècnicament.
Esperem que aquest últim
tram de l’any sigui el final de la
pandèmia i el començament d’una
etapa de recuperació a tots els nivells: sanitari, social, econòmic i
emocional.

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

Apostem per les entitats

P

ortem anys que per valorar
i enfortir el conjunt del teixit
associatiu del nostre municipi, fem pregoners de les festes
a presidents i presidentes de les
entitats, aquest any el Pregoner de
l’Hospitalet de l’Infant representant
a Foment Cultural, Jaume Castellví,
ens va fer dos precs molt encertats.
El primer, demanant a tothom
que s’impliqui més activament en
les entitats; i el segon, que l’Ajuntament posi en marxa el procés
participatiu d’entitats per reforçar
el compromís municipal amb tota
la ciutadania.
El Reglament Municipal de
participació de les Entitats va ser
aprovat definitivament el febrer
de l’any 2012. En aquest hi figuren
el Consell Municipal de participació i els Consells Sectorials de
participació, dos òrgans que (des
de fa 10 anys) encara no s’han
posat en funcionament.

Maria Elidia López

Esmeralda Saladié

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

Ja estem a més de mig mandat

P

assat ja més de mig mandat toca analitzar els projectes (programa electoral)
realitzats o més aviat no realitzats
per l’equip de govern (PSC+C’s). A
aquestes alçades només hem vist
implantats l’impost de la plusvàlua
i la zona blava.
Una zona blava que ha enfadat
veïns, comerciants i restauradors
i sobre la qual, ara, passat l’estiu,
potser cal fer una reflexió de si ha
sigut sostenible, agradable, necessària, i si els veïns i visitants han
quedat contents.
Res direm de la famosa residència per a la gent gran, tot i que
ja fa dos mandats que l’estirem.
Ni de la caserna de la policia local,
ni de l’ampliació del port, ni del projecte turístic de l’escull artificial, i
què dir de la renovació de l’espai
del Nova Llum...
Ara que s’apropa l’últim any serà
quan començarem a veure obres,

les justes, és clar. Tots sabem que hi
ha molts partits que, aprofitant que
la memòria de la gestió municipal
sigui de poc més d’un any, ajunten
els començaments de les obres al
final del mandat. Això ajuda a guanyar eleccions, però no hauríem
d’obviar el temps perdut per al poble
i els seus veïns.
El poc compromís per part de
l’equip de govern vers el veïnat i
amb els projectes endarrerits o
aturats han fet que el municipi
llangueixi.
El projecte de la via Augusta
l’acabarà convertint en poc més
que un aparcament quan ara era el
moment de fer una zona amable i
de trobades veïnals.
I mentrestant ens hem oblidat
del manteniment de l’enllumenat
públic i dels carrers, descuidats,
de l’arranjament de voreres, etc.
Tindrem temps per fer-ho tot o
només farem el justet?

JUNTS creiem que és important que aquest Reglament
es desenvolupi íntegrament, per
millorar l’estructuració i la consolidació del teixit associatiu i l’interès de la ciutadania per intervenir
en la millora del municipi. Per això
JUNTS, el passat Ple de setembre, vàrem presentar una proposta perquè aquest reglament sigui
una realitat i no paper mullat.
Millorar la participació, la comunicació i la relació entre Ajuntament i entitats, i entre les entitats mateixes, és bàsic perquè
el funcionament i l’acció de les
associacions del municipi sigui
més útil, pràctica i adequada a
la realitat i a les necessitats dels
nostres pobles. JUNTS apostem
perquè les dinàmiques i els objectius d’aquests Consells siguin elaborats i consensuats amb i per
les entitats.
Bona tardor!

ercvandelloshospitalet@gmail.com
@esquerravandelloshospitalet
@Esquerra_VH
@erc_vandehospi

Fem balanç de l’estiu

H

a estat un estiu atípic a
causa de les zones blaves; la brillant idea segons
l’equip de govern per promoure la
mobilitat a peu o bicicleta i facilitar l´estacionament als veïns prop
de casa.
Ans al contrari, han estat pràcticament buides, amb els cotxes
dels visitants aparcats a carrers adjacents gratuïts. Aquest fet ha provocat dificultats per poder aparcar
a l’eix comercial. En conseqüència,
s’ha desincentivat el consum i la
compra al comerç local i també
de retruc l´estada al poble. D’altra
banda s’ha produït un fenomen de
mobilitat cap al municipi veí.
A més a més, si fem una anàlisi comparativa de preus amb
altres ciutats podem observar
que a l’Hospitalet es paguen 2€
per aparcar 2 hores; en canvi, a
una ciutat com València, es paga
1.50; a Màlaga, 1.45; a Santander

o a Granada, 1.80. Ens estimem el
nostre municipi, però coincidireu
amb nosaltres que no ens podem
comparar i tot i així encara tenen
preus més barats.
Convé destacar que demanarem una revisió i un informe econòmic de resultats.
D’altra banda, un altre exemple de mala gestió ha estat les
targetes moneder. L’Ajuntament
ha incomplert el compromís amb
els comerços pel que fa al retard
en el pagament i en la implementació de la mesura a l’estiu.
Un altre exemple és la manca
de reforç policial durant tot l’estiu,
a excepció d’alguns dies comptats.
Quin tipus de model de municipi vol l’equip de govern? Els hi
agrada el turisme? Creuen en el
comerç local? Aposten pels joves?
El municipi necessita una
aposta ferma i decidida per un
canvi de lideratge.

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

Ivan Torrobella

Tomás Díaz

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

L’equip de govern no té paraula

A

l passat ple del 29 de juliol
no ens van deixar sotmetre
a votació les dues propostes d’acord que des del grup municipal CUP-AMUNT volíem presentar. Atesa la situació d’interinitat
del nostre regidor, Ivan Torrobella,
derivada del compromís electoral
d’alternar-nos un any en el càrrec,
no podíem registrar mocions, ja
que oficialment encara no havia
estat investit com a regidor.
Aquesta situació s’hauria evitat amb la celebració d’un Ple extraordinari, al qual vam renunciar
per innecessari i per estalviar a
les arques municipals la quantitat
de 450 euros per regidor en concepte d’assistència.
Davant d’aquesta situació, i
amb la voluntat de no deixar a les
232 persones que ens van votar
sense veu, vam demanar una reunió amb l’equip de govern municipal per tal de solucionar aquest

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

Damos estabilidad. Grande nuestra juventud

problema. Per part del govern hi
van assistir l’Alfons Garcia, la Maria José Gómez i el Frederic Escoda; per part nostra hi havia la Sara
Barceló, el Sergi Saladié i l’Ivan
Torrobella.
D’aquesta reunió en vam
sortir amb el compromís verbal
que ens acceptarien presentar
les dues mocions amb caràcter
d’urgència i que això no suposaria cap problema. Per sorpresa
nostra, quan al Ple vam presentar
les dues mocions tal com havíem
pactat, van votar en contra d’acceptar-les, amb tot el cinisme i
desdient-se de la paraula donada.
Pensem que la política no pot
anar deslligada d’un compromís
ètic. Confiaríeu els vostres estalvis a un lladre? Deixaríeu l’educació dels vostres fills en mans
d’hipòcrites? Doncs no poseu el
futur del municipi en mans d’uns
falsos.

C

iutadans apoya la buena
gestión de todo el equipo de gobierno a lo largo
de este año, caracterizada por la
iniciativa y coordinación de todas
sus concejalías.
No debemos bajar la guardia
ante el COVID-19, donde juegan
un papel muy importante nuestros
jóvenes, ante el botellón que ha
marcado una salida para ellos al
estar cerrados los establecimientos a los cuales acudían. Nuestra
Policía Local junto con Mossos
han procedido con un gran trabajo
meticuloso ante estas reuniones
de nuestros jóvenes, procediendo
a su disolución en los momentos
que lo requerían, no obstante resaltar su buen comportamiento a
nivel general durante todo el verano de nuestra juventud.
Ciudadanos hace mucho hincapié en las políticas progresistas
y liberales, para abordar los proble-

mas presentes y los retos futuros
de nuestro municipio, donde prima
la libertad de oportunidades de las
personas sin dogmatismos. Ciudadanos “somos útiles, necesarios,
imprescindibles”, el futuro no está
escrito y además nunca nos rendimos, en nuestro municipio hay mucha gente que necesitan ser representadas por nuestra formación y
no quieren concesiones al nacionalismo, que quieren ecología y también ayudas a los autónomos.
Seguiremos ”con la mano tendida” donde no hay progreso sin
esfuerzo, tal como responsables
ante la realización de los nuevos
presupuestos para 2022. Continuamos haciendo reuniones con
nuestros vecinos y asociaciones,
aportando y gestionando con
todo nuestro esfuerzo y, sin más,
deciros que “CUANDO PERDÍ MIS
EXCUSAS, ENCONTRÉ RESULTADOS”. Abrazos para tod@s.

Sílvia Pujol

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

Érase una vez…

N

o hace mucho tiempo,
cuando España comenzaba a salir de las tres profundas crisis en las que nos sumió el Sr.
Zapatero, el por entonces líder de la
oposición le espetaba al Presidente
de la Nación: “Ha aumentado en un
13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted les sale muy caro a
los españoles”. La prensa y las entidades afines a la izquierda llenaban
titulares, denunciando #tarifazoPPopular, o “un golpe del Gobierno
a las familias”, y se señalaba a la
codicia de las eléctricas como gran
culpable de la situación.
La izquierda aprovechó la ocasión para lanzar diatribas como
“¿por qué elegir entre pagar la luz o
comer?”, mientras lanzaban peregrinas soluciones como intervenir
el precio de la luz, reunirse con las
eléctricas o, gritaba el más atrevido –que abandonó el gobierno-,
enfrentarse directamente a ellas.
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Unos años más tarde, el precio de la electricidad ha subido
un 44% a lomos de una corriente alcista imparable, que dista de
haber finalizado. Tenemos la luz
más cara de Europa. Los españoles se han estrujado las neuronas
para pagar menos, y donde antes
cantaban los grillos se oyen ahora las lavadoras; se limita el encendido de los aires acondicionados y se ha disparado la venta de
abanicos; y algunas empresas de
venta online han hecho el agosto,
vendiendo enchufes inteligentes
para programar los electrodomésticos.
La diferencia es que todos los
que vociferaban hoy gobiernan, sin
poder frenar la situación, pero sus
comparsas callan y la oposición
no se dedica a decir tonterías, sino
a plantear soluciones y alternativas. El movimiento se demuestra
andando.
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Episodis de la nostra història

Aquí podeu consultar els números de
La Revista publicats des del 2010 fins a
l’actualitat. Els números anteriors els trobareu,
en format paper, a les biblioteques municipals:

L’arribada del telèfon al municipi
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Per Joan Vernet i Borràs

F

ins a la instal·lació del telèfon al municipi de Vandellòs, l’únic mitjà de comunicació urgent de què es disposava era el telègraf de
l’estació de l’Hospitalet, que fou inaugurada l’any 1865.
Alexander Graham Bell va patentar l’invent del telèfon l’any 1876.
L’any següent l’enginyer barceloní Tomàs Josep Dalmau adquirí el primer telèfon Bell que arribava a l‘estat espanyol. Dalmau va efectuar les
primers proves telefòniques a Catalunya i, aquell mateix any, va realitzar
la primera comunicació interurbana entre Barcelona i Girona aprofitant
la línia telegràfica del ferrocarril. En anys successius, el desplegament
del servei telefònic a Catalunya fou lent i laboriós a causa de la incipient tecnologia i la gran inversió que requeria. Per exemple, l’any 1914,
només 38 municipis de Catalunya disposaven del servei de telèfon.
La xarxa telefònica, inicialment, es va deixar en mans privades, les
quals van prioritzar la construcció de les línies més rendibles.
La Mancomunitat es va crear l’any 1914 i, l’any següent, l’estat
espanyol li concedí la construcció i explotació del servei telefònic a
Catalunya. Enric Prat de la Riba veié en el telèfon un servei públic
fonamental, per la qual cosa, donà un gran impuls al desplegament
de la xarxa telefònica.
L’Ajuntament de Vandellòs no tardà de sol·licitar a la Mancomunitat el servei telefònic, concretament el juliol de 1918.
La Mancomunitat desestimà aquesta petició al·legant que els
punts més propers on connectar la línia telefònica serien Móra d’Ebre
i Les Borges del Camp, cosa que comportaria una despesa massa
important. Recomanava esperar fins que alguna línia s’apropés més
a Vandellòs.
A partir de llavors, el Consistori de Vandellòs insistí de convèncer
l’Ajuntament de Tivissa per a fer la instal·lació de Móra a Vandellòs
conjuntament. L’Ajuntament de Tivissa, en principi, no acceptava la
proposta al·legant falta de recursos.
L’any 1923, Jaume Gil Vernet (Torrero) va demanar la intervenció
del diputat republicà tarragoní Pere Lloret Ordeix per a fer gestions
amb l’ajuntament de Tivissa a fi que admetés la proposta de construir l’esmentada línia. Finalment, l’any 1925, Tivissa acceptà la
proposta de fer, conjuntament amb Vandellòs, el traçat de la línia
telefònica. En plena dictadura de Primo de Rivera, ja s’havia concedit el monopoli de la telefonia a la Compañia Telefónica Nacional de
Espanya (CTNE).

El 16 de setembre de 1925, el president de la
Diputació de Tarragona es traslladà a Tivissa
i Vandellòs per inaugurar el servei telefònic
d’ambdues poblacions.
Finalment, del 16 de setembre de 1925, el president de la Diputació de Tarragona, Manuel Guasch Monravà, es traslladà a Tivissa
i Vandellòs per a inaugurar l’esmentat servei telefònic d’ambdues
poblacions. A Vandellòs, l’import total de la instal·lació fou de 3.720
pts., que foren sufragades per repartiment proporcional entre totes
les famílies del poble.

Carta del president de la corporació provincial, Manuel Guasch, a l’Ajuntament
comunicant la data de l’acte d’inauguració del servei.

A l’Hospitalet s’inaugurà el servei telefònic el 12 de juny de
1927, empalmant amb la línia de la costa, per la qual cosa no quedà
resolt l’enllaç telefònic directe entre Vandellòs i l’Hospitalet, tot i
ser el mateix municipi. L’Ajuntament no deixà de fer les gestions per
solucionar aquest problema.
L’any 1937, en plena Guerra Civil, la Compañia Telefónica Nacional de España, trametia el pressupost per a la instal·lació de la línia
de Vandellòs fins a Masboquera, per un import de 1830 pts., fins a
Masriudoms pel mateix import i, l’enllaç entre Vandellòs i l’Hospitalet
per un import de 8.540 pts. Amb això s’aconseguia la comunicació
telefònica directa entre Vandellòs i l’Hospitalet.
A Vandellòs el locutori es va col·locar en un racó de la sala de
plens de l’Ajuntament, essent l’encarregada del servei la Sra. Teresa
Barceló Llaberia, germana del Sr. Manel, secretari de l’Ajuntament. Pel
fet de tenir el pis tocant a la sala de plens, podia estar sempre pendent del telèfon.
A l’Hospitalet, des de 1927 fins al 1954, la centraleta estava instal·
lada a cal Julià (Julià Vives Boquera), a la Via Augusta, núm. 8.
Com a fet anecdòtic, i que corrobora els minsos pressupostos
del municipi, el 1933 la Guàrdia Civil de l’Hospitalet sol·licità a l’Ajuntament el servei de telèfon per al quarter. A la sessió del 14 de maig
de 1933, la corporació municipal va acordar que “no podia acceder a
aquella petición porque seria una carga que gravaría el humilde erario
municipal”.

En aquest apartat de la pàgina web municipal,
podeu consultar tota la informació sobre les
subvencions que donarà l’Ajuntament en
matèria d’ensenyament aquest curs.
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La llar d’infants municipal Sol i Vent de
l’Hospitalet ja disposa d’un nou menjador
Un cop finalitzades les obres d’ampliació, aquest centre educatiu compta amb una nova construcció
adossada a l’existent que ha reemplaçat els mòduls prefabricats on es prestava aquest servei

L

a llar d’infants municipal Sol i Vent de l’Hospitalet de l’Infant ha
iniciat el curs 2021-2022 amb un nou menjador. De moment,
aquestes noves instal·lacions només s’utilitzaran per rebre el
menjar que subministra l’empresa de càtering contractada per l’Ajuntament, perquè des del curs passat, com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, els i les alumnes que són usuàries del servei del
menjador dinen i dormen a les seves respectives aules, per garantir
que els grups bombolla no es barregin.
«La previsió és que els nens i nenes de la llar que utilitzen el servei
puguin estrenar el nou menjador quan la situació sanitària millori i no
sigui necessari establir com a mesura la distància social per evitar la
propagació de la Covid-19. El nostre objectiu és que puguin gaudir
del servei de menjador en les millors condicions possibles», ha dit
la regidora d’Ensenyament, Nuria Ortiz.

És un edifici amb 250m2 de superfície,
format per una platna baixa amb coberta plana,
que consta de cuina office, menjador, zona de
dormitoris, zona d’emmagatzematge i un bany.
Té un porxo perimetral com a espai intermedi
amb l’exterior.
Les obres d’ampliació de la llar d’infants van ser adjudicades a l’empresa Edifisa Enter SL, per un import de gairebé 363.000 euros. Per
finançar-les, l’Ajuntament comptarà amb una subvenció de 101.105
euros de la Diputació de Tarragona; i amb una aportació econòmica
del Ministerio para la Transición Ecológica de 190.468,75 euros.

L’Ajuntament ha instal·lat senyalització
viària inclusiva al municipi

E

l consistori ha instal·lat pictogrames que identifiquen els espais
públics d’interès del municipi, per
ajudar les persones amb dificultats de
comunicació a relacionar-se millor amb
l’entorn. Aquest és el cas, per exemple,
de les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA), Aspergen o alguna
discapacitat intel·lectual.
De moment, el consistori ha col·locat gairebé una cinquantena de senyals
amb imatges senzilles cedides pel Cen-

tro Aragonés de Comunicación Aumentantiva y Alternativa (ARASAAC). No descarta instal·lar-ne més a la via pública, si
es considera també útil.
Es tracta d’una iniciativa impulsada
per la Regidoria de Benestar Social que
dona resposta a una petició de l’Associació ESTEMAQUI.
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Voleu veure els vídeos de les darreres sessions
plenàries que va gravar la Televisió de Vandellòs?
Estan penjats al web municipal:

L’AMAC rebutja el canvi
d’estratègia del Govern

L
Ivan Torrobella, nou
regidor de l’Ajuntament

’ Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC) ha mostrat el seu rebuig davant la
decisió del govern espanyol de construir nous magatzems
individualitzats de residus, el que suposa un canvi d’estratègia en la gestió de el combustible gastat de les centrals nuclears, no construint un Magatzem Temporal Centralitzat. Els
nous magatzems planejats s’ubicaran a les zones nuclears
de Vandellòs i Ascó, Almaraz (Càceres) i Cofrentes (València).
Més informació a www.amac.es

E

n la sessió plenària del passat 29 de juliol, Ivan Torrobella va prendre possessió del seu càrrec com a regidor
de la CUP-AMUNT en substitució de Sara Barceló (per
compromís electoral, cada candidat de la CUP només ocuparà el càrrec de regidor durant un any i serà successivament
substituït per la següent persona de la llista). I al ple del 28 de
setembre, es va aprovar la designació de Torrobella com a
portaveu del grup municipal de la CUP-AMUNT; i com a membre dels patronats municipals de la Llar d’Infants i de l’Escola
de Música.

L’Ajuntament renova el
conveni amb COMAIGUA

G
Nou impuls a la
campanya «Treu pit!»

N

oranta establiments comercials i de restauració locals s’han sumat fins ara a la campanya de sensibilització de la lactància materna «Treu pit!» que va
posar en marxa la Regidoria de Salut el 2018. Enguany, l’Ajuntament ha renovat la imatge de la campanya, amb l’edició
d’uns cartells amb el lema «El millor espai per alletar és on
tu vulguis!!», que inclouen imatges de mares alletant als seus
fills a diferents punts del municipi. El reportatge fotogràfic ha
anat a càrrec d’Álvaro Sanz, el reconegut fotògraf i realitzador
de l’Hospitalet de l’Infant.

ràcies a l’acord que han renovat el consistori i COMAIGUA, les persones en risc d’exclusió social, usuàries
del servei municipal d’abastament d’aigua potable i
clavegueram, podran accedir enguany als ajuts del Fons de
Solidaritat de l’empresa.
Aquests ajuts podran comportar l’exempció del pagament
de l’import corresponent al consum responsable (150 litres/
persona i dia) als conceptes de la factura de l’aigua que siguin
de titularitat de COMAIGUA, amb excepció del cànon de l’aigua. A aquest Fons, l’empresa hi destinarà 3.300 €.

A la pàgina web municipal, a l’apartat de Treball i
Empresa, podeu consultar les bases de la convocatòria
de l’Acció d’Ocupació i Professionalització de 2021.
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S’instal·laran plaques solars al pavelló esportiu
i a la piscina coberta de l’Hospitalet de l’Infant
El consistori aprofitarà l’energia elèctrica generada per al consum d’altres equipaments municipals

158.114
Kwh/any

A

quest mes d’octubre és previst que es comencin a instal·lar
plaques solars fotovoltaiques a les cobertes de la Piscina
Coberta Municipal i del pavelló esportiu de l’Hospitalet de
l’Infant. L’Ajuntament ha adjudicat aquests treballs a l’empresa Elecnor S.A. Servicios y Proyectos per un import de més de 206.000 euros
i un termini d’execució de tres mesos.
El projecte executiu, redactat per l’enginyer industrial Raimon Arnau, de Wattless Energy Management SL, proposa la instal·lació de
280 plaques solars al pavelló; i de 524, a la Piscina Coberta.
La instal·lació en el seu conjunt, un cop transformada l’electricitat de
corrent contínua a corrent alterna mitjançant els inversors, és de 100
Kw per a cada un dels equipaments municipals, amb un total de 200 kw.
L’energia elèctrica generada a la coberta del pavelló esportiu serà
distribuïda en la modalitat d’autoconsum, amb excedents i no acollida a compensació. Aquesta modalitat permet aplicar descomptes per

145.708
Kwh/any
l’electricitat generada a les factures elèctriques d’altres equipaments
municipals situats a menys de 500 metres respecte del punt de generació elèctrica. Aquest és el cas de: l’Escola Àster, l’oficina de Benestar
Social, l’oficina de Turisme de Cal Forn, la Casa Cultura Blanca d’Anjou,
el Casal d’avis, el Centre Cultural Infant Pere, el Centre de visitants de
l’Hospital del Coll de Balaguer; el frontó del Casal Hifrensa; la llar d’infants Sol i Vent; el magatzem de la brigada municipal del c/ Estació;
l’Escola de Música, l’Escola Mestral i el menjador escolar.
L’energia generada a la coberta de la piscina, en canvi, serà per al
consum propi de l’edifici.
La previsió de producció solar fotovoltaica és de 158.114 Kwh/
any en el cas del pavelló; i de 145.708 Kwh/any, en el cas de la Piscina Coberta, amb un total de 303.822 kwh/any. Tenint en compte els
consums anuals dels equipaments, es calculen uns excedents d’electricitat d’11.204 kwh.

Obert el període per apuntar-se a la segona convocatòria
de l’Acció d’Ocupació i Professionalització de 2021

F

ins al 20 d’octubre, estarà obert el nou període per apuntar-se a l’Acció d’Ocupació i Professionalització 2021 (antic
Pla d’ocupació municipal). Les persones que ja van sol·licitar-ho durant el període febrer-març de 2021 mantenen la condició
de sol·licitants, per tant, no han de tornar a fer el tràmit, llevat que
vulguin aportar elements justificatius de canvi en la seva situació.
La sol·licitud es pot tramitar per Internet, a través de la Seu
electrònica o de manera assistida a les oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC).
Els contractes laborals estaran vinculats a accions formatives, que els veïns/es en situació d’atur contractats hauran de fer
paral·lelament a l’activitat laboral al Viver d’Empreses d’IDETSA.

D’aquesta manera, l’Ajuntament vol millorar la seva capacitació
i contribuir a la seva inserció laboral. També es preveu donar un
assessorament individualitzat a tothom qui hagi optat al pla, mitjançant el Servei d’Orientació Laboral d’IDETSA.
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Voleu informació sobre els serveis relacionats amb la mobilitat
que gestiona IDETSA?: les electrobenzineres, l’aparcament
municipal i regulat i el lloguer de bicis elèctriques:

Actualitat

El sistema d’estacionament regulat
de vehicles ha facilitat la mobilitat a
la zona de platja de l’Hospitalet de l’Infant
De les dades obtingudes se n’extreu que el projecte és sostenible i viable econòmicament
i que millora la rotació de vehicles a les places d’aparcament amb més demanda

U

n cop finalitzada la temporada d’estiu,
l’Ajuntament ha fet una valoració positiva del sistema d’estacionament regulat de vehicles a la via pública de l’Hospitalet
de l’Infant que ha implantat, per primera vegada, durant el període comprès entre el 15 de
juny i el 15 de setembre. En primer lloc, perquè s’han assolit els objectius que es perseguien: facilitar l’estacionament del veïnat a
la zona de platges i la seva àrea d’influència;
promoure la mobilitat a peu, reduir el trànsit i
la contaminació; i que els turistes i visitants
contribueixin al manteniment de les platges
amb una aportació econòmica.

En relació amb el primer
objectiu, el consistori ha
rebut molt comentaris
positius per part dels veïns
i veïnes empadronats,
que segons han explicat,
mai havien pogut aparcar
davant de casa o a primera
línia de mar, sense haver
d’esperar.
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Seguiu les xarxes socials d’IDETSA per estar al dia dels cursos de formació
que organitza, així com de l’activitat que desenvolupa dins de l’àmbit econòmic:
@idetsa
@idetsa

De les dades estadístiques obtingudes
es desprèn que la majoria de les operacions registrades a través dels parquímetres
i de l’aplicació per a mòbil Blinkay les van
fer les persones usuàries residents fora del
municipi i que la pràctica totalitat dels diners
ingressats amb aquest sistema provenen
d’aquestes. L’Ajuntament té previst destinar
una part de la recaptació a finançar projectes de millora de la platja de l’Arenal.
Una altra conclusió extreta de l’anàlisi exhaustiva del funcionament de les zones blaves i verdes és que aquest sistema d’estacionament regulat és viable i sostenible des
del punt de vista econòmico-financer, la
qual cosa permetrà al consistori amortitzar
la inversió en un termini inferior a cinc anys,
la meitat del temps que havia previst en un
primer moment per un principi de prudència.
La posada en marxa de les zones de pagament per aparcar a diversos carrers de
l’Hospitalet de l’Infant ha servit també per
alliberar espai d’aparcament públic, regularitzar molts guals i generar quatre llocs de
treball temporal.

Futures millores
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ZONA VERDA

Import €

E

n vista dels resultats aconseguits, l’Ajuntament s’ha compromès a introduir algunes
millores en el sistema, com ara:
• Ampliar la zona verda a alguns
carrers situats a segona línia de
mar, per facilitar l’estacionament
als vehicles residents (censats al
municipi amb rènting d’empresa
i amb persona empadronada al
municipi) perquè hi puguin aparcar
de manera gratuïta, sense límit de
temps.
• Eliminar l’obligació que tenien les
persones empadronades amb vehicle censat de renovar cada mes
l’abonament gratuït a la zona verda, de manera que només s’hagin
de donar d’alta en el sistema una
vegada.
• Reduir el preu dels abonaments
setmanals, quinzenals i mensuals
a la zona verda i blava, que no garanteixen la reserva d’una plaça específica, per fer-los més atractius.
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Voleu consultar la programació municipal de cultura de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant? La trobareu sempre
actualitzada a la pàgina web www.culturaalabast.cat.

Cultura

Torna amb força el Festival Internacional
de Guitarra de l’Hospitalet de l’Infant
La 4a edició va retre homenatge a Astor Piazzolla, amb motiu del centenari del seu naixement

L

’Hospitalet de l’Infant va tornar a acollir aquest estiu el 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. La quarta edició
es va celebrar al Centre Cultural Infant Pere,
del 21 al 25 de juliol, en plena cinquena onada de la COVID-19, amb les mesures necessàries per garantir la seguretat de tothom i
l’aforament limitat al 70%.
Malgrat les circumstàncies adverses, el
Festival va aconseguir atraure gairebé 400
persones, que van poder gaudir d’una programació musical de qualitat, a càrrec d’artistes reconeguts. Entre aquests, el músic
i compositor noruec Per Arne Glorvigen,
considerat un dels millors intèrprets de
bandoneó contemporanis del món, que va
oferir un concert en homenatge a la figura de
l’argentí Astor Piazzola, acompanyat pel guitarrista argentí Pablo Martorell i de l’Estudi
de dansa M. Carmen Gallardo de l’Hospitalet
de l’Infant.

Aquest concert i el del Quartet Gerhard
i el guitarrista Xavier Coll; i, sobretot, el concert «Els artistes de la Terra», a càrrec de la
guitarrista de l’Hospitalet de l’Infant, Anabel
Montesinos i del Duo Becerra-Serra; Duo
Seró – Herraiz Duo Cuypers – Lop, són els
que més públic van tenir.

Bona acollida de les
visites guiades al patrimoni

L

es visites guiades d’estiu “Descobreix el nostre patrimoni!”, organitzades per la Regidoria de Cultura amb
la col·laboració de la Regidoria de Turisme,
van finalitzar amb una assistència per sobre de les expectatives, tenint en compte les restriccions en l’aforament per la
pandèmia de la Covid-19. Un total de 853
persones van prendre part en el conjunt
de visites als elements principals del patrimoni local que es van programar de juliol a
setembre: les visites, gimcanes i tasts de
vins a l’Hospital, les visites al Molí de l’Oli
de Vandellòs i a Castelló, les visites al Petit
Museu Antonio Bonet Castellana a l’antiga
escola Àster del Poblat Hifrensa, les excursions al Coll de Balaguer, i la visita guiada
amb barca per resseguir els fet històrics de

l’Hospitalet des del mar. Cal destacar l’alta
inscripció a les visites relacionades amb
l’Hospital (un 63% del total de les persones
inscrites al programa de visites guiades) i
el fet que s’exhaurissin les places per les
visites per mar (158 persones inscrites).

A més dels concerts hi va haver dos
tallers (un per al públic infantil, a càrrec de
Rafel Tornay a l’entorn del conte «La guitarra màgica»; i un altre, per a tots els públics
i interactiu, de soundpainting, del Col·lectiu
Free’t), una exposició d’instruments i una
conferència.

Aquí us expliquem tots els detalls de la segona
convocatòria de la campanya Fes-la rodar de 2021 i us
donem accés als tràmits per sol·licitar les targetes moneder.

Promoció econòmica

L’Ajuntament ha arrencat la campanya
“Fes-la rodar”, amb diverses novetats
Amb la tercera convocatòria (la segona d’enguany), el consistori vol continuar fomentant el teixit
empresarial del municipi i el consum en els negocis locals per potenciar l’economia circular
com a mínim, a tres establiments diferents
durant la campanya.

«Amb aquesta iniciativa,
volem continuar reduint
l’impacte negatiu de la crisi
de la COVID-19 en l’economia
local, influir positivament
en la demanda i ajudar les
famílies i l’empresariat local»,
ha recordat la regidora de
Promoció Econòmica, María
José Gómez.
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Una altra novetat està relacionada amb
la documentació que hauran de presentar
les persones o famílies que optin a la targeta de rendes inferiors al límit establert, a la
Targeta 100%: a més del model de sol·licitud,
se’ls demanarà el certificat de vulnerabilitat
econòmica de la llar emès per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament. A més, s’han
establert uns límits de facturació màxima
per establiment i per campanya.
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D

es del 24 de setembre i fins al dijous 14 d’octubre, els veïns i veïnes
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
podran demanar les targetes moneder que es
podran gastar en els establiments adherits a
la segona convocatòria de la campanya d’enguany. Per fer-ho, hauran de presentar-ne la
sol·licitud per Internet, preferentment, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament; o
a les oficines municipals d’atenció ciutadana
(OMAC). Les targetes podran utilitzar-se del
25 d’octubre al 3 de desembre.
Amb aquestes targetes, l’Ajuntament
subvencionarà la compra de béns i serveis
de la ciutadania a les empreses locals adherides a la segona convocatòria de la campanya «Fes-la rodar».
Com a novetat, totes les targetes moneder es podran utilitzar a qualsevol dels establiments adherits (en l’anterior edició, la del
mes de juny-juliol de 2021, als petits comerços d’alimentació i altres productes i serveis
de primera necessitat només s’acceptaven
les targetes de tipus Consum 100%).
Com en l’anterior convocatòria, però, totes les targetes moneder s’hauran d’utilitzar,

Balanç
de l’edició
anterior

E

n l’anterior convocatòria de
la campanya Fes-la rodar de
2021, a la qual s’hi van adherir
56 empreses locals, l’Ajuntament va
lliurar un total de 849 targetes moneder: 667 de tipus Consum 100%
Plus, per a les llars que superaven els
valors de renda fixats; i 182 de tipus
Consum 100%, per a les llars amb
una renda inferior, en situació de vulnerabilitat. L’import total atorgat per
l’Ajuntament en concepte d’aquestes
targetes va ser de 137.630 euros,
una inversió municipal que va deixar un impacte econòmic de gairebé
230.000 euros als negocis locals.
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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:

L’Hospitalet de l’Infant torna a recrear el seu
passat medieval al voltant de l’Hospital
En aquesta 25a edició del Mercat Medieval, hi ha hagut diverses novetats i mesures anti-Covid

D

el 17 al 19 de setembre, davant l’emblemàtic Hospital del
Coll de Balaguer, es va tornar a celebrar el Mercat Medieval
de l’Hospitalet de l’Infant, que es va haver de suspendre l’any
passat a causa de la pandèmia. En aquesta 25a edició, hi va haver
una cinquantena de parades i, com a novetat, una exposició de
màquines de setge, medicina, armes medievals i invents de l’edat
mitjana. Les persones assistents també van poder gaudir d’un taller-demostració de l’ofici tradicional del forjador i, com és habitual,
d’un espai gratuït de jocs tradicionals de fusta, d’una atracció infantil
de pagament i de diversos espectacles gratuïts de titelles i de màgia.

Per evitar concentracions de gent, no es va
programar el sopar medieval i es va reduir a la
meitat el nombre de parades.
L’Ajuntament va decidir celebrar el Mercat a la Plaça Berenguer
d’Entença i a la zona d’aparcament situada al costat del parc infantil d’aquesta plaça en lloc de fer-ho com les altres edicions també a
l’entorn de la Plaça Catalunya i del Pou, per controlar-ne millor l’aforament. D’aquesta manera, es va poder delimitar l’espai i aplicar totes
les mesures anti-Covid.

SECCIÓ EMPRENEDORS

Estètica Irene: més de 30 anys
amb una clientela fidel

E

l 10 de setembre va fer 32 anys que la Irene Borràs Domènech va obrir el seu centre d’estètica al número 16 del
carrer de l’Església de Vandellòs. Des de ben jove li havia
agradat el món de l’estètica i després d’estudiar i treballar uns
anys a Tarragona i Reus en diferents centres, va decidir tornar al
seu poble i establir-se pel seu compte. Naixia d’aquesta manera
Estètica Irene, als baixos de la casa on vivia. Poc a poc va fer una
clientela, que s’ha mantingut en el temps i que ha anat creixent,
amb usuàries que també li venen d’altres llocs, com l’Hospitalet
de l’Infant.
Ofereix una àmplia gamma de serveis: neteja de cutis, tractament de la pell, pedicura, manicura, depilacions... Durant les
més de tres dècades que porta exercint, s’ha anat reciclant i actualitzant amb cursets i formacions, ja que és un sector amb moltes

novetats. També ha equipat el seu centre amb nous aparells i productes. Se sent afortunada perquè és una feina que sempre li ha
agradat. És autònoma i ha treballat sempre sola, organitzant-se
l’horari. La Covid-19 l’ha mantingut tancada en dues etapes, però
des del novembre passat, quan l’estètica va ser declarada servei
essencial, ha pogut seguir treballant, extremant, això sí, les mesures de seguretat i la higiene. La clientela s’ha mantingut fidel.

Seguiu Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors a:
@TurismeHospitaletInfant
@mar_i_muntanya
@turisme_hospitalet
Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors

Turisme
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Balanç positiu del control d’accés
i aforament a la Cova del Llop Marí
Les mesures adoptades per l’Ajuntament aquest estiu, per conservar el valor natural
d’aquest espai i evitar-hi la massificació, han tingut efecte

L

es mesures de control d’accés i aforament a la Cova del Llop Marí que ha
aplicat el consistori aquest estiu per
primera vegada han donat un resultat positiu. Segons ha explicat la regidora de Turisme, María José Gómez, aquestes mesures,
que es van establir per preservar l’elevat
valor natural de la Cova i evitar-hi la massificació de gent, “han estat molt ben valorades
per les persones visitants, perquè han vist reforçada la seva sensació de seguretat i han
pogut gaudir d’aquest espai d’una manera
agradable, sense aglomeracions, i han servit
també per evitar conductes incíviques”. En
aquest sentit, la regidora ha remarcat que
durant aquesta temporada estival no hi ha
hagut cap accident greu que hagi requerit
l’actuació dels serveis d’emergència, a diferència d’altres anys.
Les mesures van consistir en l’establiment d’un sistema de reserva prèvia d’una
franja de mitja hora per accedir a la cova,
gestionat a través de la Regidoria de Turisme, i el control d’aforament dels dos aparcaments de la platja del Torn que donen accés
a l’espai de la cova. També en la implantació
d’un sistema de vigilància i control a la mateixa cova mitjançant la presència d’un efectiu fix del servei de socorrisme i salvament i
d’un controlador d’accés.

Entre el 10 de juliol i el 26 de setembre,
el departament de Turisme va gestionar al
voltant de 500 reserves prèvies, majoritàriament via web, correu electrònic, telefònicament i a través de Whatsapp. Això representa un volum de 4.000 visitants a la Cova
que van utilitzar el servei de reserva prèvia.
Com que les empreses locals d’activitats
nàutiques que ofereixen la visita a la Cova
amb paddle surf, caiac o vaixell tenien accés
lliure, el nombre total de visitants comptabilitzats durant els horaris amb control a la
Cova va ascendir a més de 7.300 persones.

500

reserves
prèvies entre
el 10 de juliol
i el 26 de
setembre

7.300

visitants
durant els
horaris amb
control a la
Cova

D’altra banda, al punt de control dels aparcaments, que es va col·locar al mirador del
Torn, es van comptar els vehicles, de manera
que quan s’assolia el màxim d’ocupació, que
era de 80 places, es tancava l’accés; i es reobria, quan tornaven a quedar places lliures.

Més de 9.000 consultes ateses a les oficines de Turisme

D

urant l’estiu, els quatre punts d’atenció turística del municipi
han atès més de 9.000 consultes. El situat a la Plaça de la
Marina és el que n’ha rebut més (el 40%), seguit de molt a
prop pel de l’oficina de Cal Forn (el 30%). El punt ubicat a la base
nàutica n’ha atès un 13%; i el Molí de l’Oli, un 11%. Aquest darrer s’ha
sumat aquesta temporada als tres punts d’atenció turística ja en
funcionament i ha acollit també visites guiades regulars cada dia.
Aquestes xifres representen un increment del 60% de consultes
ateses respecte el 2020, quan es va experimentar una davallada fortíssima respecte anys anteriors, degut a la pandèmia de la Covid-19.
Pel que fa a la procedència, el turista nacional va ser el majoritari (va representar el 70% del total, un percentatge gairebé 10
punts per sobre dels anys anteriors a la pandèmia). D’aquest, el

turista català el més fidel, seguit de l’aragonès, el basc i el madrileny, amb percentatges més baixos. Quant al visitant estranger,
continua sent el visitant francès el majoritari, amb un percentatge
per sobre del 70%, seguit de l’alemany, l’anglès i l’holandès, ja amb
molta diferència.
La tipologia de consulta més sol·licitada va ser la relacionada amb les activitats programades i la informació sobre platges i
senderisme. Cal destacar el gran nombre de consultes ateses en
referència a la cova del Llop Marí, per tramitar la reserva d’accés.
Les consultes presencials van ser les majoritàries, tot i que
han augmentat les consultes per correu electrònic. Aquesta temporada s’ha consolidat el canal de Whatsapp com a mitjà de comunicació, amb gairebé 400 consultes ateses.
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Esports

A la pàgina web del Triatló de l’Hospitalet de l’Infant podeu
veure un recull de fotografies de la prova i consultar les
classificacions de les dues modalitats disputades:

Gran festa esportiva de la vela catalana
Més de 150 regatistes van participar en la 33a Setmana Catalana de Vela-Gran Premi
de la Generalitat de Catalunya, que es va celebrar al municipi els dies 4 i 5 de setembre

L

a XXXIII Setmana de la Vela Catalana-Trofeu Gran Premi de la
Generalitat va disputar-se els dies 4 i 5 de setembre en aigües
de l’Hospitalet de l’Infant, amb la participació de més de 150
regatistes procedents de més de 20 clubs de Catalunya.
Durant el cap de setmana, hi ha haver un suau vent de component
sud que va permetre que les taules de windsurf i els Optimist completessin sis proves; i els ILCA 4& 7, els Finn i els 420, cinc.
Sandro Portune (CN Salou) i Gerard de Soria (CN Garraf) van pro-

clamar-se guanyadors absoluts del Gran Premi Generalitat de Catalunya de Vela Lleugera i Optimist, respectivament. Entre els guanyadors d’aquesta edició, hi ha tres del CN Hospitalet-Vandellòs (David
Teron, en Finn; Bruno Gutiérrez, en Techno Plus; i David Serra, en
windsurf infantil).
La regata va estar organitzada pel CN Hospitalet-Vandellòs i la
Federació Catalana de Vela, amb el suport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament.

La cursa popular atrau
un centenar de persones

U
La Platja de l’Arenal acull
més de 250 triatletes

M

és de 250 triatletes van prendre part en el Triatló
de l’Hospitalet de l’Infant, segona prova del circuit
SAILFISH JUST TRI SERIES, el circuit de triatló més
gran de Catalunya. En modalitat Olímpica, els vencedors van
ser Marc Terrats, amb un temps de 02:11:09; i Agnès Abella,
amb 2:26:51; i en modalitat Sprint, Roger Miravet i Aina Güell,
amb 01:00:32 i 01:14:25, respectivament.
La prova, organitzada per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
sota la direcció tècnica d’Sport No Limit, va donar el tret de sortida el 18 de setembre a les 17 h a la Platja de l’Arenal.

n total de 104 persones van participar en la XIII Cursa
Popular de l’Hospitalet de l’Infant, que es va celebrar
entre el 26 de juliol i l’1 d’agost en un format diferent
a l’habitual, per la COVID-19. D’aquestes, 54 van finalitzar
correctament el recorregut proposat per l’Àrea d’Esports, escanejant uns codis QR per verificar el seu pas pels diferents
punts de l’itinerari, de 4 km. Entre els i les participants, hi havia
persones de totes les edats, la majoria procedents del municipi, però també d’arreu de Catalunya i de la resta de l’Estat.

En aquesta pàgina web podeu consultar tota la informació
relativa al servei públic de lloguer de bicicletes elèctriques.
Us animeu a provar-les a l’Hospitalet de l’Infant?
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Medi Ambient

L’Ajuntament aplega 11,2 tones de
residus orgànics amb la campanya
de recollida adreçada als grans productors
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Un total de 15 establiments de restauració del municipi han participat aquest estiu en aquesta iniciativa

CADA COSA AL SEU LLOC I
UN LLOC PER A CADA COSA
CAMPANYA DE MILLORA DE RECOLLIDA
DE MATÈRIA ORGÀNICA

U

n total d’11,2 tones de residus orgànics és el resultat de la campanya de recollida porta a porta de matèria orgànica (FORM)
adreçada als grans productors del municipi que, per cinquè
any consecutiu, ha posat en marxa aquest estiu passat l’Ajuntament.
En aquesta darrera campanya, hi han participat 15 establiments
de restauració, als quals la brigada de Medi Ambient els va passar a
recollir aquest tipus de residus (restes de menjar, tovallons de paper o
de cuina) dos cops al dia, del 28 de juny al 12 de setembre.
Els establiments que més han col·laborat amb aquesta campanya han estat l’Hotel Meridià Mar (se’ls va fer 151 recollides de les
160 possibles), seguida de l’Hotel Vistamar (149 recollides) i del Xiringuito Riuport (141 recollides).

Tenint en compte que els resultats obtinguts aquest 2021 són
similars als de 2019, quan no hi havia la pandèmia de la COVID-19
(aleshores es van recollir 13,7 tones de residus orgànics als 24 establiments participants); i superiors als de l’any passat (llavors es van
recollir 6,9 tones a 13 establiments), el regidor de Medi Ambient, Frederic Escoda, ha fet una valoració positiva de la campanya.
Amb aquesta iniciativa, un estiu més, l’Ajuntament ha volgut evitar
vessaments i males olors, residus fora dels contenidors i una saturació dels contenidors soterrats que envolten la zona del port esportiu i,
sobretot, millorar al màxim la recollida de residus de fracció orgànica
i facilitar-ne als grans productors aquesta recollida, perquè sigui el
més còmoda i àgil possible.

El municipi se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat

E

l consistori s’ha adherit enguany a la Setmana Europea
de la Mobilitat, que es va celebrar a Catalunya del 16 al
22 de setembre. Per promoure hàbits de mobilitat més
sostenibles, segurs i saludables; així com visualitzar els canvis
possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i
reduir la contaminació, el passat 17 de setembre va oferir a la
ciutadania uns abonaments gratuïts de 15 minuts per provar el
servei públic de lloguer de bicicletes elèctriques que va posar a
l’abast de la ciutadania el passat mes de juny a través de l’empresa municipal IDETSA.
Entre les persones que van demanar aquests abonaments
va sortejar una subscripció anual gratuïta del servei de lloguer
de bicicletes elèctriques. La guanyadora va ser la veïna Mónica
Sánchez Gómez.

18

Voleu escoltar en directe, per Internet, els programes
que emet Ràdio l’Hospitalet de l’Infant o recuperar
els últims podcasts? Ho podeu fer a través del seu web:

Comunicació

LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

Ricardo Blanco, veí
Si us agrada descobrir cases,
pobles o llocs abandonats,
en Ricardo Blanco, veí del
municipi, us convida a formar
part d’un grup, per compartir
experiències. Actualment,
aquest grup està integrat per
set persones, però està obert a
noves incorporacions.

pots aventurar sense conèixer res, si no podries tenir un accident.

En principi va utilitzar les xarxes socials perquè us coneguessin, oi?
Sí, vam publicar a les xarxes un anunci perquè nosaltres tenim com afició buscar zones
abandonades, pobles, cases... i vam pensar
que podíem crear un grup per viatjar, conèixer gent i compartir experiències amb persones a les quals els agrada aquest tema.

Quin va ser el primer poble que vau triar?
Belchite. És un poble de Saragossa superfamós. És la visita que més ens ha impactat, perquè saps tot el que va passar allí, a
la guerra civil, i la veritat que és penós, quan
entres al poble notes aquesta energia. Encara que tu no sàpigues el que va passar allà,
notes una sensació densa.

Quan va començar aquesta afició?
Fa tres anys, al principi érem dos, la meva
parella i jo. Ara ja som set persones i hem fet
dues visites. Sempre ens reunim per mirar
els llocs on podem anar, i cadascú és lliure
de dir on podem anar i què podem visitar.

Aquestes cases abandonades hi ha molta
gent que les utilitza per fer rituals...
Moltes vegades ens hem trobat restes de rituals, però nosaltres no anem per aquest tema,
com a molt, posem en marxa la gravadora,
però la majoria de vegades no s’escolta res.

Hi ha alguna norma?
La norma és que es respectin els llocs on
anem, sobretot la seguretat, perquè no et

Heu trobat okupes en alguna d’aquestes
cases?
Sí, en algunes sí i no hi hem pogut entrar.

Com escolliu la destinació?
Mirem el Google per veure quin poble podem
visitar, després decidim anar a veure com és
el poble i ens interessem per la seva història.
Després, en funció de que veiem, fem una
petita psicofonia.

Quan arribes allí i veus el panorama, el descartes totalment.
Però hi ha moltes cases i pobles per visitar,
si algú vol venir amb nosaltres, us deixo el
meu contacte:
Whatsapp: 622097086; i correu electrònic:
blancoricardo1966@gmail.com.

Torna l’informatiu presentat
a la Televisió de Vandellòs

D

es del plató de la TVV, aquesta tardor, les cares visibles
d’aquest mitjà de comunicació local, l’Helena Jiménez,
l’Ariadna de la Calle i l’Assumpta Llop, aproparan l’actualitat més destacada del municipi als teleespectadors, amb
to més directe i més pròxim. L’Informatiu Casa Nostra inclou
un recull de notícies que tenen lloc a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i que va actualitzant-se durant tota la setmana. L’espai
s’emet de dilluns a divendres a les 17, a les 20 i a les 22 h;
i els caps de setmana, s’ofereix el resum, en les mateixes
franges horàries.

Guardonat el programa
radiofònic “Carrer Major”

E

l programa “Carrer Major”, el magazín que fan conjuntament Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i les altres set ràdios del Camp de Tarragona i la Xarxa de Comunicació
Local, ha guanyat el premi “Petxina Km. 0”, del Col·legi de
Periodistes de la demarcació de Tarragona. El podeu escoltar
de dilluns a divendres, de 16 a 19 h a l’emissora local i quan
vulgueu al web de la ràdio. La nostra enhorabona a totes les
persones que el fan i l’han fet possible, en especial a la Iris Rodríguez i a l’Ariadna de la Calle, la conductora actual i la seva
predecessora a Ràdio l’Hospitalet!

President: Raúl Hidalgo
Secretària: Silvia Bañeras
Vocals: Arnau Pagès (comitè d’espectacles) i Xavier Gubau (comitè
de comunicació)
diableshospitalet@gmail.com
@diables.hospitaletdelinfant

@DiablesHospi
diableshospitalet
Adreça: Casa de Cultura Blanca
d’Anjou - Carrer de les Escoles, 12
Nombre de socis: 65
Data de fundació: 1987

Entitats / Cuina

“Cachopo”
de vedella
Ball de Diables de
l’Hospitalet de l’Infant

L

’origen del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant el trobem l’estiu de
1986, quan un grup d’amics van organitzar la primera Nit de Foc per la
Festa Major. No va ser fins l’estiu següent quan es va portar a terme el
bateig del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant, a càrrec del Ball de de
Diables de Tarragona. El 1990 es va produir la refundació de la colla amb la
seva legalització com a associació.
Des de llavors, l’entitat ha anat creixent i s’hi han incorporat noves generacions, fins arribar a la seixantena llarga de membres, que actualment
estan repartits en tres branques: la Vella -els adults-, la Jove -els menors- i
els Tabalers. Formen part de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i, des de 2017, estan agermanats amb la Colla de Diables “Sheron” de
Móra d’Ebre.

Cuinera: Elma Parrondo Ordas
Establiment: Sol Solet Bar-Terrassa

INGREDIENonTa:S

Per a una pers
• 1 bistec de vedella
doble obert
lat
• 3 talls de pernil sage
• 2 talls de format
tipus Havarti o gust
Cabrales, segons el
del comensal.
• 1 pebrot del piquillo

El seu gran moment és la Nit del Foc de la Festa
Major de Sant Roc, quan a l’Hospitalet hi acudeixen
colles d’arreu de Catalunya i del País Valencià
El seu gran moment és la Nit del Foc durant la Festa Major de Sant Roc
i és quan a l’Hospitalet de l’Infant hi acudeixen colles d’arreu de Catalunya
i el País Valencià. Per això, han creat tres recorreguts diferents pels carrers
del poble. També durant l’any fan sortides i almenys una és a Barcelona o
al País Valencià. Durant l’any també fan altres espectacles pirotècnics en
altres punts del municipi durant les diverses festes, ja siguin carretillades,
correfocs o cercaviles de foc.
La Covid-19 ha afectat molt l’activitat del Ball de Diables de l’Hospitalet
de l’Infant i durant el 2020 només van fer una petita actuació a Masriudoms. Enguany han pogut celebrar la XXXV Nit del Foc però dimensionada
a la situació pandèmica. Volien convidar més colles, a més de crear un
quart recorregut i batejar la Colla Jove, però ho han hagut de deixar per
més endavant. L’època de pandèmia l’han aprofitat per restaurar material i
comprar-ne de nou, feines que amb l’activitat habitual costa de fer.

ELABORACIÓ

E

n primer lloc, s’ha de salpebrar el bistec de vedella; després, cal farcir-lo
amb els talls de pernil salat, el formatge i el pebrot del piquillo.
A continuació, s’ha de passar el bistec
per farina, ou i pa ratllat; i s’ha de fregir amb
oli abundant.
Aquest pla típic asturià es pot acompanyar amb amanida i patates fregides.
Bon profit!
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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 13 de setembre
de 2021 al
25 de juny de 2022
Vandellòs

de dilluns a divendres

8.05

9.05

10.25

12.10 13.40

15.22 16.09

17.10

18.25 19.17

8.48

10.25

12.10

VANDELLÒS / Molí de l’oli

8.06

9.10

10.26

12.12 13.42

15.24 16.11

17.11

18.27

8.49

10.26

12.12

MASBOQUERA

8.08

9.12

10.28

12.15 13.45

15.28 16.15

17.15

18.31

8.51

10.28

12.15

MASRIUDOMS

8.10

9.15

10.32

12.20 13.50

15.32 16.20

17.20

18.36

8.55

10.32

12.20

9.17

10.35

12.22 13.55

16.23

9.00

10.35

12.22

12.25 14.05

Polígon Les Tàpies
Urbanització Infant

8.20

Institut BdE

8.25

Casa de la Vila

8.30

9.25

10.45

9.30

10.50/11.25*

L’Almadrava
L’Hospitalet

12.30 14.10

15.37 16.28

17.38

8.32

18.40

9.10

12.35 14.20 14.55 15.42 16.33 17.40/18.05* 18.45 19.32 19.58

10.45

12.30

8.36 9.15 10.50/11.25* 12.35

18.06

12.45

Zona Àster - Piscina

9.45

11.30

13.00

15.47 16.41

9.20

11.30

13.00

L’Alcantarilla - L’Arenal

9.46

11.31

13.01

15.48 16.42

9.23

11.31

13.01

Platja del Torn

9.25

13.03

L’ALMADRAVA

9.37

13.15

L’ALMADRAVA

9.38

13.16

Platja del Torn

9.50

13.26

L’Alcantarilla - L’Arenal

9.46

11.31

13.01

15.48 16.42

Pl. Berenguer

9.50

11.35

13.10

15.50 16.45

8.30

9.55

11.40

13.15 14.20

15.52 16.48

8.35

10.00

11.45

13.20

Casa de la Vila

11.31
9.53

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

18.06
18.45 19.32

15.00

Institut BdE
Urbanització Infant

10.05

Estació de tren /

15.05 15.57 16.53

18.10

14.25

8.40

10.11

11.50

13.40

MASRIUDOMS

8.45

10.16

11.55

13.25

15.15 16.02 17.03

18.18

19.10

10.16

11.55

13.45

MASBOQUERA

8.50

10.20

12.00

13.30

15.18 16.05 17.06

18.21

19.13

10.20

12.00

13.48

VANDELLÒS / Molí de l’oli

8.53

10.24

12.03

13.33

15.20 16.07 17.08

18.23

19.15

10.24

12.03

13.53

VANDELLÒS / Benzinera

8.55

10.25

12.05

13.35

15.22 16.09 17.10

18.25

19.17

8.47 10.25

12.05

13.55

Polígon Les Tàpies

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 06/09/2021
L’Hospitalet de l’Infant 5.648
Vandellòs 769
Masriudoms 111
Vanessa Park 134
Masboquera 102
L’Almadrava 54
Població disseminada 22
Total 6.840

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

10.11

18.13
11.50

Vanessa Park

Vandellòs

19.53

17.35

12.45

Pl. Berenguer

12.25

17.25
14.50

Estació de tren /

L’Almadrava

sábados
saturdays | samedi
Samstags | суббота

VANDELLÒS / Benzinera

Vanessa Park

L’Hospitalet

dissabtes

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

19.05

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

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Aroa Roque Torres, 11/06/2021
Georgina Boquera Vallejo, 14/06/2021
Albert Calvera Tedan, 24/06/2021
Lucas Camafort Cuchí, 09/07/2021
María Gómez Sánchez, 19/07/2021
Emma Alió Huguet, 28/07/2021
Lea Villaécija Flix, 04/08/2021
Guiu Coll Alonso, 16/08/2021
Leo Macías Moragrega, 11/08/2021
Ivet Roldán Sarrià, 18/08/2021
Alan López Ruben, 23/08/2021
Antonella Brull Moreira, 25/08/2021

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

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:
Maria Vernet Escoda, 31/07/2021
Rosalindo Jardí Rojals, 09/08/2021
Nina Rachok, 10/08/2021

A la pàgina de Facebook de l’Ajuntament compartim
fotografies dels actes més destacats que se celebren al
municipi. Si encara no la seguiu, us animem a fer-ho!

Processó marítima de Sant Pere.
Foto: Teo Castillo

Fotogaleria

Festivitat de la Verge del Carme al port esportiu.
Foto: Roger Saladié

Festa Major de Sant Roc

Pregó a càrrec de Jaume Castellví.
Foto: Héctor Aubalat

Mostra estàtica de cultura popular.
Foto: Teo Castillo

Gelabert.
Concert de la Dàmaris
z
nde
rná
Foto: Marta He

Aiguagim a la pla
tja.
Foto: Héctor Auba
lat

Triangular de futbol amateur en memòria de Gerard Martín. Foto: Teo Castillo
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Si voleu rebre notificacions al vostre mòbil dels actes
programats al municipi, descarregueu-vos l’app Línea
Verde, útil per comunicar incidències a la via pública.

Fotogaleria

Espectacle infantil

per la Festa Major de
l’Almadrava.
Foto: TVV

Participants de la caminada de la Festa Major de Masriudoms.
Foto: Roger Saladié

Festa d’estiu de Masboquera.
Foto: Roger Saladié

Presa de possessió del càrrec dels agents de la Policia Local d’estiu.
Foto: Héctor Aubalat

drava.

Actuació de màgia per la Festa Major de l’Alma
Foto: Roger Saladié

Jocs per a la mainada per la Festa Major de Masriudoms.
Foto: Roger Saladié

s a Tercera

l’ascen
pitalet celebrant
Futbol Base l’Hos
de
ur
ate
ola
am
ip
pin
qu
Es
L’e
rcos
Catalana. Foto: Ma

Blava a les platges.
Acte oficial d’hissada de la Bandera
Foto: Roger Saladié

Aquí, a la pàgina web de l’Ajuntament podeu consultar
sempre l’agenda d’actes previstos a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i altres informacions d’interès.

programats aquest estiu al
Un dels espectacles de circ
Foto: Roger Saladié

municipi.

La Diada Nacional de Catalunya a l’Hospitalet de l’Infant.
Foto: Roger Saladié

Fotogaleria

Visita guiada gratuïta al Molí de Vandellòs pel Dia Mundial del Turisme.
Foto: Sílvia Carrillo

ya a Vandellòs.
La Diada Nacional de Catalun
dié
Sala
Foto: Roger

Festa Major de Vandellòs

La pregonera, Margarita Domènech, amb la pubilla
Foto: Ariadna de la Calle

lats de Festa».
IV Gimcana «Asc
Jiménez
a
len
He
Foto:

i les damisel·les.
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Espectacle infantil a la Plaça Drs.
Gil-Vernet.
Foto: Francesc Madurell

Actuació de Lo Pau de Ponts.
Foto: Ariadna de la Calle

La fotografia històrica

Des del carrer Major es pot veure el tancat que es feia per al ball durant les
festes de Sant Roc a l’antiga plaça de l’Església, els anys 40 i 50 del segle XX.
Imatge cedida pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant (CELHI).

