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Protonteràpia a  
la CN Vandellòs 1

L a majoria dels veïns del municipi us vau assabentar a mitjan de novembre de la 
possibilitat d’aprofitar les instal·lacions de l’antiga central nuclear Vandellòs 1 
per reconvertir-les en un centre de protonteràpia. Altres ja coneixíeu la proposta 

perquè la idea s’havia exposat amb anterioritat i alguns mitjans de comunicació ja se 
n’havien fet ressò.

La finalitat última d’aquest projecte, idea original de l’arquitecte i veí de l’Hospitalet, 
Carlos Gozalvo, i del professor Juan F. Ródenas, és que la central que va aportar treball 
i riquesa al municipi, però sobretot energia elèctrica per al desenvolupament del país 
i de l’Estat, en un futur proper, es pugui convertir en un centre sanitari i de recerca de 
primer nivell, utilitzant els protons per a lluitar contra alguns tipus de càncer; i contribuir 
al benestar de la societat de tot l’arc mediterrani.

Per aconseguir-ho, ens cal el suport del Ministerio de la Transición Ecológica, que 
lideri el projecte; i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que se 
n’encarregui de la seva gestió. Són dificultats molt grans, però esteu segurs que l’Ajun-
tament, la MIDIT i totes les persones que impulsen i coneixen el projecte no defallirem 
en l’intent d’obtenir un servei mèdic públic que pot representar un canvi de model de 
desenvolupament per al nostre territori en el futur.

Us continuarem explicant en quin moment es troba el projecte. Mentre això arriba, 
no deixeu de cuidar la vostra salut i la dels més propers i aprofiteu per gaudir de la 
família, dels amics i dels veïns en aquestes dates que són tan entranyables. Bon Nadal 
per a tothom! 

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

«El sol d’hivern es lleva 
tard i va a dormir aviat»
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«La nostra prioritat és la sostenibilitat»

C om explicarem amb més detall en 
la propera revista, ja s’ha aprovat el 
pressupost municipal de 2022. Com 

el definiria?
Es tracta d’un pressupost que busca l’equili-
bri entre la capacitat de gestionar el dia a dia 
de l’Ajuntament i la capacitat de creixement 
amb la materialització de projectes que es 
venen desenvolupant en els darrers anys. 
Són uns pressupostos que permeten un 
creixement sostenible del municipi. 

Sostenible, en quin sentit? 
En el sentit més ampli del terme, ja que més 
enllà de les actuacions de tipus energètic 
i ambiental que volem continuar fent (per 
exemple, volem crear una comunitat energè-
tica al polígon) , després de les que ja hem dut 
a terme ( la implantació de la mobilitat elèctri-
ca i la instal·lació de calderes de biomassa i 
de plaques fotovoltaiques, etc.), també estem 
pensant en la sostenibilitat financera actual i 
futura de la corporació municipal.

Quines són les principals inversions previs-
tes per l’any que ve?
Dels 3,2 milions d’euros que destinarem 
a inversions, que representen una 17,51% 
del pressupost de l’Ajuntament, destaquen 
aquelles de tipus plurianual, com són les de 
la remodelació de la Via Augusta (656.000 
euros), la residència per a la gent gran de 
l’Hospitalet de l’Infant (1.055.000 euros), la 
nova zona esportiva de la Porrassa (233.000 
euros per a la redacció del projecte), l’aulari 
de l’Escola Mestral (150.000 euros per a la 
redacció del projecte) i la nova comissaria 
de la Policia Local (90.000 euros per a la 
redacció del projecte).

Hi ha alguna altra inversió que li agradaria 
destacar igualment?
Sí, la inversió que farem en les platges, de 
170.000 euros, que servirà per adequar el 
mobiliari de la Platja de l’Arenal; i en els car-
rers del municipi (100.000 euros). També in-
vertirem en l’arranjament de la depuradora 
de Vanessa Park (81.000 euros) i en la mi-
llora de la zona esportiva de l’Hospitalet de 
l’Infant (amb 86.000 euros) i de Vandellòs 
(amb 35.000 euros).

«L’any vinent implantarem 
la recollida porta a porta 
de residus a Vandellòs i a 
les urbanitzacions Vanessa 
Park, Corralets i Infant; i la 
consolidarem a Masriudoms  
i Masboquera»

L’Ajuntament tornarà a convocar el pla 
d’ocupació municipal, ara denominat «Acció 
d’Ocupació i Professionalitat»?
Per a aquest pla tenim una partida pressu-
postària de 574.000 euros, inferior a la dels 
anys anteriors, perquè l’hem redefinit per 
incorporar la figura del contractat fix discon-
tinu per a determinades feines a desenvolu-
par durant la temporada d’estiu.

Alguna novetat pel que fa a les taxes i impos-
tos municipals que cobrarà el consistori?
L’Ajuntament no aplicarà cap increment, 
però cal tenir en compte que Hisenda actu-
alitza cada any el valor cadastral en un 3%, 
per la qual cosa es veurà afectat l’IBI. D’altra 
banda, es mantindrà l’impost de la plusvà-
lua que hem implantat enguany, amb els cri-
teris que marqui la llei. 

Quin és el deute actual de l’Ajuntament?
Actualment, l’Ajuntament de Vandellós i 
l’Hospitalet de l’Infant no té cap tipus de deu-
te. Fins fa poc era del 1,62%, d’uns 290.000 
euros, aproximadament però recentment 
s’ha retornat l’aval que tenia l’Ajuntament 
a favor d’IDETSA per al desplegament de 
la fibra òptica al municipi. De tota manera, 
cal dir que si en el futur cal tornar a avalar 
un projecte estratègic per al municipi i que 
estigui protagonitzat per una empresa mu-
nicipal, l’Ajuntament ho tornarà a fer, si la 
finalitat s’ho mereix. 

En la Regidoria de Medi Ambient, té algun 
projecte important entre mans? 
Vam signar un conveni amb Secomsa per-
què es poguessin demanar unes subvenci-
ons a la Unió Europea per a la recollida se-
lectiva de residus. Aquest acord permetrà 
implantar la recollida porta a porta de resi-
dus orgànics i d’altres tipus de fraccions, a 
Vandellòs i a les urbanitzacions Vanessa 
Park, Corralets i Infant el primer semestre de 
2022 i consolidar aquest sistema a Masriu-
doms i Masboquera. 

Alguna actuació a remarcar pel que fa a la 
millora dels parcs infantils?
Acabem de renovar el parc infantil de Van-
dellòs que hi ha al costat del pavelló espor-
tiu i estem acabant d’enllestir el nou parc 
infantil de la urbanització Corralets de l’Hos-
pitalet de l’Infant. El parc infantil pròpiament 
dit ja està fet, però falten alguns detalls com, 
per exemple, els seients, l’enjardinament i la 
pista poliesportiva, que hem començat a 
construir. Posteriorment, hi instal·larem un 
parc agility per a gossos. 

Frederic Escoda
Regidor d’Hisenda, de Medi Ambient 
i Medi Natural i de Via Pública

Aquest ex empleat de banca (1980-2020) fa més 
de sis anys que forma part de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. És el 
tercer tinent d’alcalde. 

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 3Entrevista



El futur del municipi 1.0

Ú ltimament estem sentint 
molt sovint la frase: «Fu-
tur postnuclear». I veient 

aquest futur hem posat abans la 
bena que tenir el mal i per això la pri-
mera mesura ha estat pujar la càr-
rega impositiva al veïnat, implantar 
la zona blava i l’impost de plusvàlua. 
Potser no han pensat que hi ha al-
tres formes d’ajustar pressupostos, 
com racionalitzar més la despesa.

A molts municipis no els afec-
tarà massa el futur postnuclear, 
perquè han procurat treballar per 
una economia diversificada i per-
què els seus polígons industrials 
estiguin més adaptats a la deman-
da; i s’han compromès més amb 
la gestió amb les empreses que 
s’han interessat per implantar-s’hi 
i no els han derivat a l’INCASÒL.

El problema de un futur post-
nuclear no només afectarà els 
treballadors d’aquesta indústria i al 
pressupost de l’Ajuntament, que es 

veurà reduït de manera important, 
sinó també a les economies de 
tercers, bé empreses, bé persones 
que regularment treballen allí.

Què passarà després, què pas-
sarà quan no es puguin regalar tar-
getes moneder o no es puguin fer 
plans ocupacionals de 40 perso-
nes en especial en precampanya 
electoral.

Tenim un polígon amb una 
perfecta ubicació i unes platges 
perfectes per poder tenir la plena 
ocupació turística, però és molt 
fàcil pensar: «QUAN AIXÒ PASSI, 
JO JA NO HI SERÉ, QUE S’ESPA-
VILI EL QUE VINGUI DARRERE». 
Els que s’hauran d’espavilar seran 
els molts veïns i veïnes que d’una 
manera o d’una altra haurem de 
subsistir, i el futur que preveiem és 
molt negre.

Continuarem l’article en la pro-
pera revista. Us desitgem les mi-
llors festes nadalenques.  

Pressupost per continuar avançant

L ’aprovació dels pressupos-
tos és uns dels reptes que 
qualsevol administració pú-

blica ha d’afrontar cada any. 
A Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-

fant, el pressupost municipal per al 
2022 que hem presentat té un mar-
cat caràcter social i és econòmica-
ment expansiu i sostenible. 

És social, perquè té com a prio-
ritat les persones i la prestació dels 
serveis de proximitat propis de l’ad-
ministració local, així com d’altres 
que, tot i que són necessaris, no li 
corresponen a l’Ajuntament, per-
què no són competències pròpies. 
En aquestes partides pressupos-
tàries s’incorporen els serveis edu-
catius associats a l’ensenyament 
obligatori, la llar d’infants, l’escola 
de música, diferents subvencions a 
les famílies i tot un conjunt de ser-
veis complementaris relacionats 
amb els serveis socials.  

És expansiu, perquè permet 
ampliar les inversions de projectes 
tan importants com la residència 
per a la gent gran de l’Hospitalet 
de l’Infant o l’aulari d’educació 
infantil de l’Escola Mestral, que 
malauradament encara compta 
amb barracons; a més de disposar 
de partides dedicades a impor-
tants transformacions urbanes 
que facilitin el desenvolupament 
econòmic de les petites empreses 
del municipi.  

I és un pressupost sostenible, 
des de la perspectiva mediambi-
ental, però també ho és financera-
ment, perquè es porta a terme fent 
ús dels estalvis generats durant 
els darrers anys. 

Aprofito aquestes línies per 
desitjar-vos unes bones festes de 
Nadal i un feliç Any Nou. Gaudiu 
d’aquestes dates, però amb pre-
caució. Salut!  

PSC i C’s valoren prou la tasca de les entitats? 

D es d’ERC ens plantegem 
aquesta pregunta des que 
ens estant arribant tot un 

seguit de demandes de necessi-
tats per part d’algunes entitats i/o 
associacions del nostre municipi.

Les entitats tenen un paper fona-
mental en la vertebració del nostre 
municipi, fan una tasca notable en 
benefici de la comunitat d’una forma 
totalment altruista. Són veïns i veï-
nes que dediquen una part del seu 
temps a poder tirar endavant les se-
ves entitats i projectes que giren en-
torn a la cultura, l’esport, la memòria 
històrica, i un llarg etcètera, i que van 
dels infants a la nostra gent gran.

En conseqüència, el mínim 
que es mereixen per part de l’equip 
de govern és que se’ls escolti.

Entenem que l’Ajuntament no 
pot fer-se càrrec de totes les de-
mandes rebudes, no obstant això, 

sí que pot escoltar, prendre cons-
ciència de les necessitats i valo-
rar com resoldre-les. En aquests 
últims temps, gràcies a la feina 
d’alguns grups polítics que estem 
a l’oposició, l’Ajuntament s’ha vist 
obligat a passar a l’acció, però ho 
ha fet perquè no es fes públic al 
Ple o per aturar el cop.

És trist que un ajuntament com 
el nostre vagi a remolc de les pu-
blicacions que surten a les xarxes 
o als mitjans de comunicació per 
actuar. Amb la crisi sanitària i soci-
al provocada per la Covid-19 hauri-
en d’haver aprés a qüestionar-se i 
a replantejar-se les polítiques que 
estan duent a terme, era una bona 
oportunitat per fer canvis.

Des d’ERC apostarem fort i 
treballarem intensament perquè 
totes les entitats es vegin repre-
sentades i escoltades.  

Pressupostos 2022 

E l Pressupost per l’any 2022 
del nostre Ajuntament és 
de 18.336.025,04 euros. 

Més de la meitat d’aquest pressu-
post, com tothom sap, prové de 
les Centrals Nuclears i de la Plana 
del Vent, empreses generadores 
de llum que tenen una vida que 
caduca en pocs anys. Per tant, cal 
preveure que, quan no tinguem 
aquests ingressos, ens quedarem 
en la meitat dels recursos, ens 
quedarem en menys de 9 milions 
d’euros. Com ho farem per man-
tenir, llavors, totes les necessitats 
previstes? L’estructura del propi 
Ajuntament, les infraestructures, 
les ajudes, els treballs, els serveis, 
les… Doncs ara és l’hora de pen-
sar-ho perquè fem tard!

L’Alcalde i el seu equip (PSC 
i Ciudadanos) ens proposen un 
pressupost que no preveu una 
partida «exclusiva» per treballar 
en projectes reals vers el futur 

postnuclear. JUNTS creiem que 
cal posar-se seriosament a re-
pensar projectes de municipi en-
focats en la tecnologia, el turisme, 
les empreses… i no ajornar les di-
ficultats de cada dia, fent allò de 
«qui dia passa, any empeny» o 
«construint castells a l’aire». Ara 
fan falta solucions reals.

El pressupost que ens presen-
ten aposta poc per la gent jove i 
per reduir l’atur al nostre munici-
pi. Cal tenir present que malgrat 
ser un municipi amb un atur per 
sota de la mitjana de Catalunya, 
el 65% de les persones que tenim 
aturades SÓN DONES, fet que cal 
resoldre amb urgència; i això tam-
poc es reflecteix en el pressupost. 

Per nosaltres són uns pressu-
postos continuistes i poc reals, 
per anar passant…

JUNTS us desitgem BON 
NADAL i una bona entrada d’any 
2022.  

Esmeralda Saladié
ercvandelloshospitalet@gmail.com  

  @esquerravandelloshospitalet
 @Esquerra_VH

  @erc_vandehospi 

Assumpció Castellví
juntsxcat.vh@gmail.com 

  @juntsxcat vh 
 @juntsxcat_vh 
  @juntsxcat_vh

Nuria Ortiz
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat  

pscvh@tinet.org 
  @pscvandellos.hospitalet

 @PSCVH    @psc_hospitalet.vandellos 

Aquí podeu consultar la informació 
relativa als grups polítics municipals que 

hi ha penjada al web de l’Ajuntament:4 Opinió dels portaveus municipals

Maria Elidia López
fichospitaletinfant.wordpress.com  

fic_cat@telefonica.net 
    @fichospitalet

 



5Opinió dels portaveus municipals

#DinersAlCarrer. Activem el retorn social!

A quest setembre vam llen-
çar la campanya «Diners al 
Carrer», amb la qual prete-

nem retornar a la ciutadania les re-
tribucions que rebem pel fet de ser 
a l’Ajuntament. En aquesta primera 
edició atorguem 2.500€ a projectes 
d’entitats dels pobles del litoral i 
2.500 € pels pobles d’interior.

La data límit per presentar els 
projectes és el 20 de desembre. Tro-
bareu les bases, el formulari d’ins-
cripció i tota la informació al nostre 
web: vandelloshospitalet.cup.cat.

Això és possible perquè ens 
vam comprometre a no embut-
xacar-nos ni un sol euro de les 
retribucions provinents de l’Ajun-
tament, a diferència del que fan 
la resta de grups municipals, i 
ho vam formalitzar mitjançant 
la signatura pública del codi ètic, 
que també es troba disponible al 
nostre web.

Igualment, al maig vam presen-
tar la nostra «Proposta d’acord per 
a l’adequació de les retribucions 
dels components del Ple a la reali-
tat socioeconòmica del municipi», 
en què demanàvem una rebaixa 
dels sous que perceben tant les 
regidores de l’equip de govern com 
les de l’oposició, ja que els conside-
rem excessius. Lamentablement, 
i com era d’esperar, la majoria de 
grups ens hi van votar en contra. 
En cas d’haver-se aprovat, l’Ajunta-
ment s’hauria estalviat una xifra al 
voltant dels 100.000€ anuals.

La renda família disponible del 
municipi, segons dades de l’Ides-
cat, es troba molt per sota de la 
mitjana catalana. Mentrestant, 
l’equip de govern municipal viu en 
un altre món. D’altra manera, no 
es poden entendre les paraules de 
l’alcalde al Ple indicant que el seu 
sou, de 45.000€ anuals, és baix.  

Se acerca el invierno

E n estos días nos ha sor-
prendido la noticia de que 
el 11% de las familias en 

España no tiene recursos para 
mantener caliente su hogar, un 
incremento de más de 3 puntos 
respecto a 2020.

Esta estadística resume el dra-
ma que supone para los españoles 
el hecho de que los costes de la 
energía estén disparados, batiendo 
récords diarios ante la falta de so-
luciones por parte de un gobierno 
desbordado, que intentó aprobar 
medidas insuficientes, y que al fi-
nal no han frenado una escalada 
de precios que nos está dejando 
tiritando a las puertas del invierno.

Esta falta de recursos castiga 
especialmente a aquellas familias 
cuyos ingresos están por debajo 
del 60% de la media nacional, es 
decir, personas humildes y con 
trabajos precarios o con alguno de 
sus miembros o, todos, en paro.

Es increíble que un gobierno 
que se define a sí mismo como 
social y que publicita aquel man-
tra de que «no dejan a nadie atrás» 
sea al mismo tiempo tan poco 
sensible a un problema que no 
hace sino empeorar, ya que no se 
toman las medidas necesarias.

Por otro lado, esta crisis ener-
gética y de abastecimiento ame-
naza, además, con disparar el 
peor impuesto para los más des-
favorecidos: la inflación. La subida 
indiscriminada de precios se ceba 
especialmente en aquellos con 
menos recursos, que ven como 
cada día es más caro llenar la ces-
ta de la compra.

Si nos centramos en nuestro 
municipio, el asunto es sangrante: 
tenemos a nuestro alrededor las 
centrales nucleares que se quieren 
desmantelar sin haber resuelto el 
problema de reducir el coste de ge-
neración de las renovables.  

Un futuro mejor trabajando y transmitiendo 

C iutadans apoya los presu-
puestos para 2022 des-
pués de una buena ges-

tión de todos los departamentos 
y del equipo de gobierno. Un bote 
no va hacia delante si cada uno 
rema a su propia manera. Unos 
presupuestos que hacen conti-
nuidad a nuestras propuestas del 
programa electoral. 

Ciudadanos hace mucho hin-
capié en las políticas progresistas 
y liberales. A nivel nacional, vamos 
a proponer las siguientes medidas: 

1º Modificar el código penal 
para que los delincuentes reinci-
dentes no queden en libertad.

 2º Aplicar la ley y expulsar a 
quienes delinquen estando en si-
tuación irregular.

3º Perseguir la ocupación y 
agilizar la recuperación de la vi-
vienda por parte de los propieta-
rios. Porque creemos que tu se-
guridad es tu libertad. 

No debemos bajar la guardia 
ante el COVID-19, seguimos ante 
una ola detrás de otra. Si a la clásica 
cuesta de enero, originada por los 
excesos de gasto en estas fechas, 
no queremos sumar una cuesta en 
la presión asistencial, debemos de 
pasar estas fiestas con una palabra 
en la mente: Prevención. 

Nuestra Policía Local junto con 
Mossos continúan procediendo 
según los protocolos de actuación 
en cada momento. Nuestros jóve-
nes, gran parte de ellos vacunados 
con gran responsabilidad. Segui-
mos, cómo no, reuniéndonos y 
escuchando a asociaciones y ve-
cinos, dando forma y trabajando 
todo aquello que se ha expuesto. 
Nuestros mayores, qué demostra-
ción de valentía nos han regalado. 
Este poderoso espíritu se trans-
mitirá durante generaciones. «El 
tiempo enseña al que no tiene 
maestro». Abrazos para tod@s.  

Sílvia Pujol
ppvandelloslhospitalet@gmail.com  

  PP-Vandellòs l’Hospitalet de l’Infant  
 @ppvandellos

  @pp_tarragona

Tomás Díaz
www.ciudadanos-cs.org

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

  @Cs_Hospi_Vande

 Ivan Torrobella
www.vandelloshospitalet.cup.cat 

vandelloshospitalet@cup.cat  
  @cupvh      @CupVH  

  @cupvh 
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La història del futbol a l’Hospitalet (Part 1)
Per Alfons Tejero Farnós

A l’Hospitalet de l’Infant hem de recular fins als inicis del segle 
XX per trobar les primeres manifestacions de la pràctica es-
portiva, la majoria de les vegades en forma de competicions 

que s’organitzaven per a festes majors, com les curses de bicicletes, 
els partits de futbol o les regates a la platja de les Barques. Les bit-
lles era un esbarjo molt apreciat entre els hospitalencs, això sí, sem-
pre molt relacionat amb les apostes de diners. Si feia bona hora els 
Guàrdies Civils jugaven a pilota al trinquet de la muralla de l’hospital 
medieval. Ningú es sorprendrà si dic que d’aquells anys no he trobat 
cap rastre de l’esport femení. 

El futbol va arribar tard, però quan ho va fer va ser per a que-
dar-s’hi. A principis dels anys 40, mossèn Tomàs Balfegó, rector de 
la Parròquia de l’Hospitalet de l’Infant, acceptà la petició de la po-
blació de cedir solar del «Garroferal» per establir un camp de futbol 
entre el carrer Duc de Cardona i l’església actual. Com que estava 
conreat, van talar alguns garrofers i es trasplantaren les oliveres, a 
tomb de vila. Segons consta al estatuts que he pogut consultar, la 
data oficial de la fundació del Club de Futbol Hospitalet del Infante és 
el 25 de març de 1945, encara que les primeres fotografies d’equips 
que es conserven són d’un any abans. Aquest formidable document 
redactat en plena postguerra ens aporta dades tan valuoses com la 
composició de la primera junta directiva, constituïda per Francisco 
Chavarría, Francisco Sancho i Francisco Roca. La quota mensual 
s’estableix en 2 pessetes encara que als ex combatents de l’Exèrcit 
nacional se’ls aplicaria una reducció del 50%. 

Aquest primer projecte es mantingué en competició, si fa no fa, 
fins els anys cinquanta, quan es va interrompre per les dificultats dels 
desplaçaments. El futbol es reprèn a principis dels anys 60 del segle 
XX per la iniciativa de Jaume Sabaté Escalas. De nou engrescats, 
jugaren un temps sense competir al camp de la parròquia fins que el 
bisbat a finals del 60 afrontà la venda de parcel·les i la urbanització 
de la finca. El 1966-67 es jugà ja algun partit oficial al nou camp de 
la Sentiu enfront del càmping Neptuno, que estava en construcció, 
encara que ben aviat es traslladà al de la punta del Riu, situat apro-
ximadament on es troba actualment el pont de fusta. 

La data oficial de la fundació del Club de Futbol 
Hospitalet del Infante és el 25 de març de 1945, 
encara que les primeres fotografies que es 
conserven són d’un any abans. 

Amb aquesta renovada il·lusió es redacten els estatuts de gener 
de 1967. La Junta del refundat Club Deportivo Hospitalet estaria for-
mada oficialment per Jaume Sabaté, Josep Maria Munté, Josep Au-
balat, Pedro Vernet i Juan José Vernet. La indumentària inicial seria 
com la del Peñarol de Montevideo, franges grogues i negres verticals 
i el primer entrenador serà el Jaume Sabaté. Al Llastres es va jugar 
fins a la fatídica riuada de 1967, que s’ho va endur tot cap a la mar, 
porteria inclosa. En pocs dies es va refer, però una segona barranca-
da consecutiva els va fer desistir. Per salvar la temporada tractaren 
amb el C.F. Cambrils, que els cediria el terreny de joc el temps que va 
ser necessari. Mentrestant, el president Jaume Castellví i el doctor 

Francisco Capella negociaven amb Marcel·lí Esquius, fundador i pro-
motor de Miami Platja perquè edifiqués allí un camp de futbol nou, 
que seria inaugurat a principis del 68 amb una victòria per 4-1 sobre 
el Bonavista. A aquestes instal·lacions situades al municipi veí exerci-
ria la direcció tècnica del club entre 1968-1970 el madrileny José Luis 
López Arandilla i posteriorment Modesto, Paco Chavarria i Alegret. 
Quatre presidents més continuarien exitosament la feina de Castellví: 
el Josep Valldepérez, que consta com a soci núm. 1; Alfonso Teje-
ro, Eduardo Quirós i Rogelio Cornejo. La indumentària titular seria la 
de «los diablos rojos» del Manchester i la de l’Ajax d’Àmsterdam. La 
construcció de l’actual terreny de joc de l’Arenal a principis del 80 
va retornar el futbol, després de 12 anys, al nostre terme municipal. 
Als amants de les estadístiques us diré únicament que el primer gol 
el va marcar el Francesc Candela... de penal. 

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: 

El Club de Futbol Hospitalet del Infante l’any 1945, al camp del Garroferal  
(fotografia cedida per Dami Alcarraz).

El Club Deportivo Hospitalet del Infante l’any 1967, al camp del càmping Nautilus 
(imatge cedida per Juan José Vernet).
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El municipi reclama un centre de protonteràpia 
a l’antiga central nuclear Vandellòs I
L’Ajuntament i la MIDIT demanen a l’Estat que lideri el  
projecte; i a la Generalitat de Catalunya, que hi doni suport

L ’Ajuntament i la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupa-
ment Integral del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) promouen un projecte de centre 

de protonteràpia ubicat a la central nuclear de Vandellòs I. La idea 
d’aquest projecte, que van presentar el 15 de novembre a autoritats 
de la demarcació i periodistes, va sorgir arran del projecte de fi de 
grau de l’arquitecte Carlos Gonzalvo, membre del grup d’Investiga-
ció CAIT de l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), en què proposa aprofitar el calaix del vell reactor per 
instal·lar-hi aquest centre de tractament contra el càncer. 

Aquest treball acadèmic es va donar a conèixer a la Jornada tècnica 
de la MIDIT de 2016, titulada «Espais industrials, espais de futur», en què 
també es va posar sobre la taula l’experiència de Lubmin (Alemanya), on 
s’han reaprofitat els espais nuclears. A partir d’aleshores, l’Ajuntament 
i la MIDIT van iniciar un periple per trobar aliats en aquest projecte. 
Durant tots aquests anys, s’han reunit amb els Ministeris de Sanitat i 
Indústria del govern espanyol, els departaments d’Economia, Salut, Tre-
ball i Universitats de la Generalitat de Catalunya; Enresa, el Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), 
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), l’Associació Nuclear Ascó-Van-
dellòs II, A.I.E (ANAV), la delegació del govern espanyol a Catalunya, la 
subdelegació del govern espanyol a Tarragona, la delegació territorial 
del govern català, l’Institut Oncològic de Catalunya (ICO), l’Hospital Sant 
Joan de Reus, l’Instituto de Salud Carlos III i alguns grups polítics del 
Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya. 

A totes aquestes institucions, empreses i entitats, els han explicat 
la seva voluntat de crear un centre públic d’investigació i tractament del 
càncer, amb tecnologia avançada, a la central nuclear Vandellòs I, que 
està en els últims anys del seu període de latència de Nivell 2 de desman-
tellament (l’any 2028 és previst que acabi aquest període i que l’empresa 
pública estatal Enresa, responsable del desmantellament de les centrals 
nuclears, comenci el compte enrere per enderrocar la caixa de contenció 
i retornar l’espai al seu aspecte original). Les característiques de la seva 

edificació (blindatges, volums) la fan particularment adequada per a la 
seva possible reutilització parcial en un centre de protonteràpia. 

Actualment, hi ha un centenar de Centres de Protonteràpia al món 
i se n’estan construint una trentena més. L’oferta de serveis de proton-
teràpia presenta un dèficit important a la conca mediterrània i particu-
larment a Espanya (on només hi ha un centre privat, a Madrid), el que 
obliga al trasllat de pacients a l’estranger o a l’ús de tractaments menys 
avantatjosos per a la remissió o la seva qualitat de vida posterior. 

La protonteràpia s’estén ràpidament a tot el món com una tècnica 
més eficaç, eficient i segura per al tractament de determinats tumors 
pediàtrics i com una tècnica amb avantatges bé d’eficàcia, bé d’efecti-
vitat o de seguretat per a molts altres. 

«És un projecte pioner, transformador, 
d’àmbit suprautonòmic, que representaria 
una oportunitat real per al desenvolupament 
econòmic del municipi i el territori en general», 
ha dit l’alcalde, Alfons Garcia.

Per tots els beneficis que comportaria la creació d’un centre de 
protonteràpia a la central nuclear Vandellòs I, l’Ajuntament i la MIDIT, 
demanen a les administracions públiques superiors que s’impliquin en 
el projecte i se’l facin seu.

«Nosaltres hem fet tot el que estava a les nostres mans per impul-
sar aquest projecte. Reclamem al Ministeri per a la Transició Ecològi-
ca i el Repte Demogràfic que l’autoritzi i el lideri; i a la Generalitat de 
Catalunya, que en doni suport i el gestioni. És una qüestió de decidir 
si volem aprofitar amb usos innovadors aquesta instal·lació nuclear», 
ha afirmat Alfons Garcia. I és que, tal com han argumentat, «la dimensió 
i impacte del projecte fa necessària la participació directa d’autoritats 
i empreses relacionades amb el valor de la mateixa, una col·laboració 
público-privada que tingui com a objectiu oferir un servei públic de salut, 
ara inexistent; i un model per a la fi de cicle de les centrals nuclears». 

En aquest enllaç del web de la MIDIT podeu 
trobar més informació sobre aquest projecte 
de reindustrialització que promouen Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip

* Informació extreta de l’estudi socioeconòmic encarregat per la MIDIT  

a la consultoria ICPP S.L.

INVERSIÓ TOTAL 134.225.263,94 €

COST FUNCIONAMENT 16.982.132,71 €/any

CAPACITAT  
DE TRACTAMENT

1.523 pacients/any

SESSIONS  
DE TRACTAMENT

45.386 sessions/any

LLOCS DE TREBALL
211 persones, entre facultatius  
i tècnics (77), llocs de treball  
indirectes (48) i complementaris (86)

ESTALVI EN EL 
DESMANTELLAMENT

34.400.000 €

ESTALVI EN LA INVERSIÓ  
DE LA CONSTRUCCIÓ

34.400.000 €

IMPACTE ECONÒMIC 4,4 % del Valor Afegit Brut (VAB)

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya, Comunitat Valenciana, 
Aragó i Illes Balears
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La creadora del personatge de Lola  
Vendetta visita l’Hospitalet de l’Infant
La ponència i el taller d’il·lustració de la famosa il·lustradora Raquel Riba Rossy van ser  
uns dels actes destacats del programa d’actes organitzat al municipi pel 25N

Per estar al dia de les notícies del 
municipi, podeu visitar la pàgina 

web de l’Ajuntament: 

A l voltant de la celebració, el 25 de 
novembre, del Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència envers 

les dones, les regidories d’Igualtat i Cultura 
de l’Ajuntament van organitzar, amb la col·la-
boració del Consell Comarcal del Baix Camp 
i de l’entitat local Les Violetes, un programa 
d’activitats per conscienciar la ciutadania 
sobre la necessitat d’erradicar tot tipus de 
violència masclista.

També hi va haver un taller 
de violència obstètrica, una 
xerrada, dues sessions de 
contacontes i una de cinema

El programa va començar el 19 de no-
vembre i va finalitzar el 28 de novembre. En-
tre els actes inclosos, va destacar la ponència 
«Lola Vendetta i el procés de deconstrucció i 
d’introducció al feminisme» i el taller d’il·lus-
tració, a càrrec de Raquel Riba Rossy, la crea-
dora d’aquest conegut personatge, caracterit-
zat per la seva catana i la seva peculiar lluita 
contra la misogínia i el masclisme.  

Altres propostes destacades
També es va programar un taller de violèn-
cia obstètrica, a càrrec de la fisioterapeuta 
Itxaso Galdos, especialista en sòl pèlvic i en 
la dona; i la xerrada «Quan la violència mas-
clista mata: conseqüències per a fills, filles 
i familiars», que va impartir Dolors Comas, 

catedràtica d’Antropologia Social de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

A més, hi va haver dues sessions de con-
tacontes i una sessió de cinema. L’ espai de 
trobada entre dones amb tallers que va orga-
nitzar l’entitat Les Violetes es va haver d’anul-
lar a causa del mal temps. 

Més de 25.000 €, per a la millora dels cementiris municipals

E l consistori ha fet diverses millores 
en els cementiris municipals. Al de 
l’Hospitalet de l’Infant (a la foto de 

l’esquerra), ha acabat de pavimentar amb 
formigó el carrer principal i ha construït una 
vorera nova. També ha pintat les parets de 

tots els nínxols, ha repicat les parts despre-
ses i les ha sanejat i netejat amb aigua a 
pressió. Al cementiri de Masriudoms, ha re-
picat i retirat el morter que es trobava en mal 
estat a diversos nínxols i a l’habitació d’eines 
existent. També ha canviat el terra d’aques-

ta habitació i ha fet diversos treballs de pin-
tura. I al cementiri de Vandellòs (a la foto 
de la dreta), ha habilitat dues rampes amb 
baranes per facilitar l’accés als tres nivells 
de nínxols i ha pintat i impermeabilitzat les 
cobertes dels nínxols.  
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D es del 10 de novembre i fins al 27 de 
desembre inclòs estarà sotmès a in-
formació pública el projecte executiu 

de residència per a la gent gran i condicio-
nament de l’entorn a l’Hospitalet de l’Infant. 
Durant aquest període, es poden presentar al-
legacions al projecte redactat per l’arquitecte 
Santiago Vives Sanfeliu. Aquest projecte va 
ser aprovat inicialment per la Junta de Go-
vern Local el passat 27 d’octubre, amb un 
pressupost de més de 3,5 milions d’euros.

L’objectiu d’aquest projecte és la construc-
ció d’un nou equipament públic municipal per 
acollir una residència per a gent gran de 40 
places, a l’avinguda de Ramon Berenguer IV, 
número 5, del nucli urbà de l’Hospitalet de 
l’Infant. Segons és previst, el termini d’execu-
ció del conjunt dels treballs serà de 17 mesos.

Es preveu un edifici de planta rectangular 
amb planta baixa i dues plantes pis, amb una 
superfície construïda total d’uns 1.750 m2. A la 
planta baixa s’emplaçaran la majoria dels ser-
veis comuns de l’edifici, que es correspon amb 
la part més pública de l’equipament, amb les 
dependències d’administració i gerència, els 
serveis, les dependències dels treballadors/es 
i la cuina amb els seus magatzems. A les dues 
plantes pis s’ubicaran les habitacions, amb 
20 llits per planta distribuïts en 8 dormitoris 
dobles i 4 individuals, i altres serveis comple-
mentaris. Cada habitació tindrà el seu propi la-

vabo. A la façana sud de l’edifici es planteja una 
gran terrassa sobre la qual obren les habitaci-
ons i que en planta baixa constitueix un porxo. 

Es preveu un edifici de planta 
rectangular amb planta baixa i 
dues plantes pis, amb 1.750 m² 
de superfície construïda

L’edifici projectat és molt eficient pel que 
fa al consum d’energia i l’emissió de diòxid 
de carboni a l’atmosfera, ja que obté una 
Qualificació CLASSE A, que és la màxima.

Per raó de l’ús i les característiques dels 
treballs previstos, el projecte s’ha tramès a 
les administracions i organismes afectats 
per les seves competències sectorials, per-
què puguin exposar les indicacions que con-
siderin oportunes.

Un cop finalitzat el període d’informació pú-
blica del projecte, es resoldran les al·legacions 
(si n’hi ha) i es tindran en compte els informes 
de les administracions sectorials per a la seva 
aprovació definitiva. Posteriorment, s’iniciarà 
el procés de licitació de les obres de construc-
ció de la nova residència per a la gent gran. 

El projecte de la residència per a la gent gran  
de l’Hospitalet, sotmès a informació pública
Fins al 27 de desembre, es poden presentar al·legacions, per internet, a través de la Seu electrònica  
de l’Ajuntament; o de manera presencial, a les oficines municipals d’atenció ciutadana

En aquest enllaç de la Seu electrònica de l’Ajuntament 
podeu consultar tota la documentació relativa al 
projecte de la nova residència per a la gent gran.

Balanç de l’Acció d’Ocupació i Professionalitat de 2021

E l consistori ha contractat una cinquantena de veïns/es en 
situació d’atur en el marc del pla d’ocupació municipal 
de 2021, que enguany ha passat a denominar-se «Acció 

d’Ocupació i Professionalitat». Aquestes persones han dut a ter-
me tasques de reforç de neteja viària, jardineria, obres i atenció 
turística, principalment, però també de manteniment d’instal·laci-
ons o operacions administratives, per períodes d’entre 2 i 6 mesos 
de durada.

Amb l’objectiu de formar i potenciar l’ocupabilitat de les perso-
nes contractades, s’han impartit diverses sessions informatives per 
millorar la capacitat de recerca de feina. A més, s’ha analitzat el per-
fil professional de cada participant i se’ls ha ofert assessorament 
individualitzat i cursos inclosos en el marc de les accions forma-

tives d’IDETSA, dins dels àmbits sociosanitari, logístic, medi natural 
o turístic. El seguiment d’aquests cursos ha estat molt satisfactori i 
s’han comptabilitzat fins a 61 inscripcions provinents de persones 
contractades amb l’Acció d’Ocupació i Professionalització.

Un cop finalitzats els contractes, es manté el seguiment dels 
treballadors/es en el seu procés d’integració laboral mitjançant 
assessorament individualitzat i el programa d’incentius a l’empresa 
per a la contractació d’aquelles persones que han tingut un se-
guiment adient dels compromisos laborals i formatius de l’Acció 
d’Ocupació i Professionalització de 2021. El grau d’inserció laboral 
d’aquest col·lectiu durant els propers mesos permetrà una segona 
valoració més qualitativa d’aquest pla d’ocupació i ajudarà a plante-
jar possibles elements de millora per a properes edicions. 
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S’han adjudicat les obres de  
reurbanització d’un tram de la  
Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant
Els treballs s’iniciaran a principis de l’any vinent, segons es preveu, i costaran gairebé 1,2 milions d’euros

Voleu més detalls del projecte de reurbanització del tram de la 
via Augusta comprès entre els carrers Vandellòs i Masriudoms? 

Aquí podeu consultar-ne tota la informació:

Fa molts anys que 
l’avinguda va perdre la 
funció de pas, ja que la 

carretera N-340 va ser 
desviada i ara es considera 

que ha arribat l’hora de 
modernitzar-la

L es obres de reurbanització del tram de la Via Augusta de l’Hos-
pitalet de l’Infant comprès entre els carrers Vandellòs i Masriu-
doms s’han adjudicat a l’empresa Gestión Ingenieria y Cons-

trucción de la Costa Dorada S.A, per un import de gairebé 1,2 milions 
euros. Segons és previst, aquests treballs començaran a principis de 
l’any que ve i tindran un termini d’execució de 7 mesos.

El projecte, redactat per l’arquitecte Antoni Vilanova Omedas (Vila-
nova + Moya arquitectes) i per l’enginyer de camins, canals i ports Pere 
Santos (Ingenieros asociados SA), va ser aprovat definitivament per la 

Junta de Govern Local el passat 6 d’octubre, després de ser sotmès a 
un període d’informació pública. 

Durant aquest període es van presentar quatre al·legacions, que 
l’arquitecte redactor del projecte ha estimat parcialment, incorporant 
alguns aspectes com eixamplaments concrets de les voreres en detri-
ment d’algunes places d’aparcament inicialment previstes.

El projecte preveu doblar l’amplada i la superfície de la majoria de 
trams de les voreres d’aquesta part de la Via Augusta, respecte de 
l’estat actual, i incrementar les places d’aparcament (n’hi haurà més 
del doble), per afavorir les dinàmiques comercials de l’entorn proper. 

un per cada sentit de circulació, per 
mantenir l’accés i el pas de vehicles 
d’una manera convencional

Via de dos carrils

Objectiu
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 
comercial, de lleure i de restauració. 
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«Amb aquesta actuació volem 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 afirmat l’alcalde, Alfons Garcia.

es vol dotar la via de la major 
capacitat d’aparcament 
possible, per potenciar la seva 
funció de nucli urbà

Aparcament

es pretén eixamplar al màxim 
l’espai de vianants, per permetre 
un passeig ample i, allà on calgui, 
terrasses o espais d’estada

Passeig

11Actualitat



El Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló 
torna amb força aquest mes de desembre 
Els carrers del poble s’ompliran de vida novament els dies 11, 12, 18 i 19, abans del Nadal

L ’Associació Masia de Castelló recu-
perarà aquest desembre el Pessebre 
dels Estels, que l’any passat no es va 

poder celebrar de manera presencial a causa 
de la situació de la pandèmia de la COVID-19. 
Per aquest 2021, aquesta entitat local ha or-
ganitzat, amb el patrocini de l’Ajuntament, la 
24a edició en un format diferent, adaptat a 
les mesures sanitàries i de seguretat. 

Les novetats són les següents:
 → Venda d’entrades exclusivament per In-

ternet, a través del web https://www.ma-
siacastello.cat 

 → Accés al Pessebre per franges horàries. 
És important accedir a Castelló amb pun-
tualitat, en l’horari triat, ni abans ni des-
prés, per evitar-hi aglomeracions,

 → Recorregut únic, per grups. L’itinerari co-
mençarà a la pastera de l’entrada i finalit-
zarà als corrals de dalt. Es podran veure les 
més de 40 escenes, en un sentit ordenat. 

Al final del recorregut hi haurà una fira de 
productes relacionats amb el Pessebre.

Un altre dels atractius d’aquesta 24a edició 

del Pessebre és el concurs de fotografia 
d’Instagram, que ha convocat la Regidoria de 
Turisme, per cinquena vegada. 

Aquí podeu consultar les bases del V Concurs fotogràfic 
d’Instagram que ha convocat la Regidoria de Turisme 

amb motiu de la celebració del Pessebre dels Estels

Manuel Romero i Maria 
Teresa Palet han guanyat  
el II Premi Xavier Dupré

E l divendres 5 de novembre, el Centre d’Estudis de l’Hos-
pitalet de l’Infant (CELHI) va lliurar el II Premi Xavier 
Dupré ex aequo als doctors Manuel Romero Tallafigo 

i Maria Teresa Palet Plaja, per la seva obra d’investigació i de 
divulgació sobre les nostres arrels medievals. 

Aquests doctors van descobrir la documentació de la Ba-
ronia d’Entença, de la qual l’Hospitalet, Vandellòs, Tivissa, Fal-
set, Móra, Bellmunt i altres poblacions en formaven part. 

Les Jornades de la Baronia  
d’Entença, a l’Hospitalet 

L ’Hospitalet de l’Infant va acollir al novembre dos actes 
de les Jornades de la Baronia d’Entença, organitzades 
pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant, el Centre 

d’Estudis de la Ribera d’Ebre, el Centre d’Estudis del Priorat, 
l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, el Centre d’Estudis Fal-
setans, l’Associació Cultural la Riuada de Móra d’Ebre i l’Ajun-
tament de Tivissa, amb la col·laboració dels ajuntaments de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Falset i Móra d’Ebre. En 
concret, la conferència inaugural, de Manuel Romero; i una 
visita guiada a l’Hospital, a càrrec d’Antonio Conejo da Pena. 
Ambdós van tenir molt èxit. 
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Aqui podeu veure els horaris de la resta  
d’actes que hi ha programats al municipi  
per aquest Nadal. Us hi esperem!

Nou mapping a la façana de l’Hospital
Aquest espectacle audiovisual incorpora enguany noves escenes protagonitzades per l’alumnat de P-5 del municipi

L a Regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha encarregat enguany 
un nou mapping de temàtica nadalenca a TKLab, el grup d’in-
vestigació de l’Associació Cultural Telenoika, de Barcelona, que 

està especialitzada en aquest tipus d’animacions en 3D.

«Vam demanar a l’equip encarregat del 
muntatge que hi incorporessin les figures festives 
locals, perquè els nens i nenes coneguin millor 
els elements propis de la cultura popular», ha 
dit la regidora de Cultura, Nuria Ortiz. 

Els protagonistes d’aquest espectacle audiovisual que des de l’any 
2015 es projecta a la Plaça Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’In-
fant, sobre la façana de l’Hospital del Coll de Balaguer, són aquest 2021, 
com cada any, l’alumnat de P5 de l’Escola Mestral i de l’Escola Valdelors.

A aquesta seixantena d’infants, l’equip de TKLab els va gravar al plató 
de la Televisió de Vandellòs, amb la tècnica del Chroma Key, per simular 
la seva participació en les diferents escenes típiques del Nadal al municipi.

El nou mapping inclou noves escenes relacionades amb el Nadal i 
altres nadales tradicionals catalanes, interpretades per la soprano Olga 
Miracle i arranjades pel pianista i compositor Jordi Tomàs.

L’espectacle dura uns 8 minuts i es va estrenar el 3 de desembre. Es 
podrà veure els dies 4, 10, 11, 17 i 18, 23 i 30 de desembre, a les 18 h, 
a les 18.30 h, a les 19 h i a les 19.30 h. 

El concurs de fotografia de la  
Biblioteca ja té veredicte!

L a Biblioteca Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant ja ha fet 
públic el veredicte del concurs de fotografia que va convo-
car per celebrar el seu 10è aniversari. 

Les persones guanyadores són: Verónica Domínguez, Gabri-
el Montes, Flores González, Nour Sahili, Sara Margalef, Elena 
Senao i Jordi Rius.

Del total de les 40 imatges presentades al concurs, relaciona-
des amb el llibre i la lectura, el jurat va seleccionar-ne 12, que sorti-
ran al calendari de 2022, editat per la Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament, que es regalarà als usuaris/àries de la Biblioteca.

Com a premi, els autors/es de les fotografies triades per al 
calendari han rebut un val de 50 euros per gastar en llibres a les 

llibreries i papereries del municipi. A més, els autors/es de les 5 fo-
tografies escollides com a finalistes han rebut 4 entrades per assis-
tir a actes programats per la Regidoria de Cultura per l’any vinent. 
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El Viver d’Empreses d’IDETSA, ubicat al  
polígon, s’ha convertit en un centre de negocis
L’empresa municipal de promoció econòmica ha llogat la part central de l’edifici a la multinacional IDOM

Afisiona’T, un centre de 
fisioteràpia a Vandellòs 

T aís Jardí és de Vandellòs i treballava com a fisioterapeu-
ta autònoma des de feia més de set anys en diferents 
centres, a Miami Platja i l’Hospitalet de l’Infant. Els últims 

anys ha tingut dos fills i va decidir que la millor manera de con-
ciliar la vida familiar i laboral era obrint una consulta pròpia. As-
sessorada per IDETSA, va preparar un pla d’empresa i l’1 de juny 
passat va inaugurar Afisiona’T, un centre de fisioteràpia al número 
4 de la plaça Catalunya de Vandellòs.

D’aquests primers mesos a Afisiona’t, en fa una valoració molt 
positiva: «Ara tinc la tranquil·litat que és el meu negoci, estic a 
casa i això em permet planificar-me i organitzar-me millor.» Jardí 
explica que des de la inauguració no ha parat i que molts clients 
seus de l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja, però també de Mont-
roig del Camp, Montbrió o l’Ametlla de Mar, pugen a la seva con-
sulta. «No m’he pogut encara posar a fons amb les xarxes socials. 
La clientela arriba gràcies al boca orella», comenta.

Els serveis que ofereix són fisioteràpia esportiva, traumato-
lògica, vestibular i domiciliària, rehabilitació, massoteràpia tera-
pèutica, diatèrmia, electroteràpia, punció seca i drenatge limfà-
tic, entre d’altres. El seu horari és: dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 
13 h i de 15 a 19 h; i dimecres i divendres, de 9 a 15 h. I té servei 
d’urgències dilluns, dimarts i dijous, de 19 a 20 h. El seu telèfon de 
contacte és el 636 10 35 30. 

SECCIÓ EMPRENEDORS 

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

E l Viver d’Empreses d’IDETSA s’ha transformat en un centre de 
negocis, que acull des del mes d’octubre l’empresa IDOM, Con-
sulting, Engineering, Architecture SAU. L’empresa municipal de 

promoció econòmica, IDETSA, ha llogat a aquesta multinacional, que 
fins ara estava ubicada dins del recinte de la CN Vandellòs II, la part 
central de l’edifici on fins al passat mes de juny tenia la seva seu, al 
polígon industrial Les Tàpies I. En concret, li ha arrendat una superfí-
cie de 465 m2, repartits entre la planta baixa i la planta primera, on 
treballen actualment una quarantena de persones.

La regidora María José Gómez: «Volem retenir 
l’empresariat i el talent al municipi i alhora 
apropar els serveis al veïnat i a l’empresariat, 
per això també vam traslladar l’oficina 
d’IDETSA al centre de l’Hospitalet». 

Per poder llogar aquest espai, IDETSA va dur a terme unes obres de 
reforma de l’edifici que van servir per canviar la distribució dels despat-
xos i ampliar-los. D’aquesta manera, les instal·lacions s’adapten a les 
necessitats d’IDOM, que ha escollit també aquest nou emplaçament per 
la seva proximitat al seu client principal a la demarcació de Tarragona, 
segons ha explicat el responsable de la nova oficina de l’empresa, Xavier 
Amorós, que juntament amb el director de l’Àrea tècnica nuclear d’IDOM, 
Xabier Ruiz; l’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora de Promoció Econòmi-
ca, María José Gómez, van visitar el 19 d’octubre el Viver d’Empreses. 

El nou centre de negocis disposa també de tres naus de 70 m2 
cadascuna, una de les quals està llogada a l’empresa Techintegrador, 
del sector tecnològic; i una altra està pendent d’un nou arrendament.

A més, el Viver d’Empreses segueix albergant les aules de for-
mació d’IDETSA, dues sales de 60m2 cadascuna que estan homolo-
gades per impartir les classes de 9 certificats de professionalitat. 
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P er impulsar uns dels sectors més afectats per la crisi de la CO-
VID-19, el de la restauració i l’hoteleria i el de la cultura, l’Associa-
ció de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de 

Llors i la Regidoria de Turisme han creat un nou esdeveniment al muni-
cipi, amb el suport de la Diputació de Tarragona: el Vermut Live Music.

«Volem que aquest esdeveniment es converteixi en 
una tradició», ha dit la presidenta de l’Associació 
de Restauració i Hoteleria, Mónica Alves 

Per al cap de setmana del 10 i l’11 d’octubre, van organitzar un fes-
tival que combina música i gastronomia, en el qual van participar un 
total de 33 bars, restaurants i hotels. En aquests establiments es van 

oferir 44 actuacions musicals en viu, variades i de qualitat; i diferents 
aperitius i es van sortejar diversos premis. A més, el Restaurant Dona-
tello va fer un showcooking  i totes les persones assistents al festival 
van poder participar en un concurs de fotografia a Instagram.  

Neix el festival Vermut Live Music  
Es va celebrar el 9 i 10 d’octubre a 33 establiments de restauració i hoteleria del municipi

Si voleu més informació de la V Ruta de tapes, seguiu les xarxes 
socials de l’Associació de Restauració i Hoteleria de la Vall de Llors:

@ARH l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors@arh_hospitalet

El municipi es promociona 
turísticament a Andorra

V andellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha estat present en la 
42a Fira d’Andorra la Vella, que va tenir lloc del 22 al 24 
d’octubre. En aquest gran aparador d’oci per a tots els pú-

blics, el que més va despertar l’interès de les 700 persones que 
es van apropar a l’estand de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i 
la Vall de Llors va ser les platges, tranquil·les, segures i poc mas-
sificades; l’entorn natural, amb paisatges de mar i muntanya; i les 
activitats activitats a l’aire lliure que es poden fer al municipi. 

La 5a Ruta de tapes,  
en marxa a  
l’Hospitalet de l’Infant  

P er al període comprès entre el 26 de novembre i el 12 
de desembre, l’Associació de Restauració i Hoteleria de 
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ARH) ha organit-

zat, amb el suport de la Regidoria de Turisme i del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, la V Ruta de tapes, per 
promocionar la gastronomia local. En aquesta edició, hi partici-
pen un total de 12 establiments de l’Hospitalet de l’Infant, que 
ofereixen una tapa i una «canya» o «quinto» de cervesa o aigua 
per 3,5 euros.

Durant aquests dies, qui participi en aquesta ruta no només 
podrà assaborir les tapes elaborades especialment per a l’oca-
sió, sinó també prendre part en el sorteig de tres premis: un 
val de 60 euros per gastar als bars i restaurants locals; un val 
de 45 euros per comprar als comerços locals; i una cistella de 
productes de proximitat. 

Ceferina Jiménez
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Gairebé 700 esportistes s’han allotjat  
a l’Alberg esportiu Àster aquest estiu 
Aquestes persones han participat en estades organitzades per diferents entitats d’arreu de Catalunya i d’Andorra

Cursa de Sant Silvestre 
solidària, el 19 de desembre

L ’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha tornat a organitzar 
la Cursa Sant Silvestre a l’Hospitalet de l’Infant amb el 
format habitual. La 10a edició tindrà lloc el diumenge 19 

desembre, a les 11 h. Com en anys anteriors, la inscripció cos-
ta 1 euro per participant i la quantitat recaptada es destinarà 
a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i 
Terres de l’Ebre.

El recorregut serà de 4 km i tindrà el seu punt de sortida i 
d’arribada a la Casa de la Vila. Més informació i inscripció, fins 
al 16 de desembre, a www.tretzesports.org. 

L’Hospitalet de l’Infant ha 
acollit un trofeu de ball 

M és de 300 ballarins/es van prendre part el 3 d’octu-
bre en el II Trofeo L’Hospitalet de l’Infant, una com-
petició de ball organitzada pel CBE Wapacha amb la 

col·laboració de l’Ajuntament, puntuable per al rànquing de la 
Federación Española de Baile Deportivo. 

Les persones participants, de procedència diversa (Catalu-
nya, Mallorca, Madrid, Aragó i València) i edats compreses entre 
els 4 i els més de 70 anys, van competir en diverses modalitats 
al pavelló esportiu, amb l’aforament limitat i totes les mesures 
de seguretat per la COVID-19. 

Ja hi ha data per a la Cursa de la Portella: el 20 de març 
de 2022. Per a més informació, estigueu atents a les xarxes 

socials de l’Ajuntament o d’aquest esdeveniment esportiu. 

E l passat 12 de juny, l’Alberg esportiu Àster de l’Hospitalet de l’Infant 
va reobrir les seves portes, després de romandre tancat durant un 
any i quatre mesos a causa de la pandèmia de la COVID-19. Des 

d’aleshores i fins al 7 de novembre, en aquesta instal·lació s’hi han allotjat 
un total de 1.528 persones i s’hi han ofert més de 4.000 pernoctacions. 

Més de 700 esportistes han passat aquest estiu per l’Alberg, 
segons ha informat l’empresa municipal que gestiona el seu funci-
onament, Llastres Serveis Municipals SL. Són persones que van par-
ticipar en campus i estades organitzades per diversos clubs i federa-

cions d’arreu de Catalunya, principalment; i d’Andorra; i de diferents 
modalitats esportives (futbol, bàsquet, voleibol...). Entre aquestes 
entitats destaquen, per exemple, la Federació Catalana de Voleibol, la 
Federació Andorrana de Taekwondo i la Federació Catalana d’Escacs. 

D’altra banda, com a alberg adherit a la Xarxa Jove d’Albergs de 
Catalunya (Xanascat), aquesta residència ha acollit un total de 155 
famílies (562 persones) en el marc del programa «Vacances en fa-
mília», impulsat per la Generalitat. Aquest estiu també ha acollit al-
tres reserves de famílies i particulars que anaven per lliure. 
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L’escola i la llar d’infants de Vandellòs  
es podran escalfar amb biomassa l’any vinent
En aquests moments estan en marxa les obres d’instal·lació de la caldera i la xarxa de calor

Ecovidrio reconeix el  
compromís del municipi  
amb el reciclatge de vidre 

L ’Ajuntament ha rebut un reconeixement d’Ecovidrio, l’entitat 
sense ànim sense ànim de lucre encarregada de la gestió 
del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, i de 

l’Agència de Residus de Catalunya, com a participant de la campa-
nya Moviment Banderes Verdes a Catalunya, pel seu compromís 
amb el reciclatge d’envasos de vidre i l’impuls de l’economia cir-
cular. El municipi ha recollit selectivament en els mesos d’estiu 
22.350 kg de residus d’envasos de vidre, el que suposa un incre-
ment del 41% respecte el mateix període de l’any passat. D’aques-
ta manera ha superat, amb escreix, el repte d’Ecovidrio, que li havia 
proposat augmentar un 9% el percentatge de recollida.

Això ha estat possible gràcies a la feina en equip del consis-
tori, la ciutadania i la cinquantena d’establiments d’hostaleria del 
municipi que han pres part en la campanya.

En representació de l’Ajuntament, la regidora Lupe Capella va 
recollir el reconeixement a l’acte de lliurament de tots els guar-
dons, que va tenir lloc el 5 de novembre a Barcelona. 

Teniu dubtes sobre què podeu portar a les deixalleries 
municipals o com podeu reciclar els vostres residus? 
Visiteu l’apartat de Medi Ambient del web de l’Ajuntament.

Actualment s’estan duent a terme les obres d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Van-
dellòs. Aquests treballs, que segons es preveu estaran enllestits 

a principis de l’any vinent, consistiran en la construcció d’un petit edifici 
adossat als magatzems de l’Escola Valdelors, per emplaçar-hi la sitja 
i la sala de la caldera de biomassa, que serà alimentada amb estella 
forestal. La nova construcció i els espais que l’envolten ocuparan una 
superfície d’uns 34 metres quadrats. 

L’emplaçament i accés a la sala de caldera i a la sitja s’ubica-
rà al pati de l’escola, sense afectar la zona infantil d’aquest centre 
educatiu, mentre que la descàrrega de l’estella es farà des de la pista 
esportiva emplaçada a una cota superior, per poder omplir la sitja 

per gravetat, a través d’una comporta corredissa. Aquesta instal·lació 
servirà per escalfar l’Escola Valdelors i la Llar d’Infants Els Patufets. 

Segons es calcula, el funcionament d’aquest sistema 
d’abastiment energètic comportarà una reducció de 
15,14 tones/any d’emissions de CO2 a l’atmosfera (es 
passarà de 16,40 a 1,26 tones, aproximadament).

Aquestes obres tindran un cost de gairebé 95.000 euros. Per 
finançar-les, l’Ajuntament disposa d’una subvenció de la Generalitat 
de Catalunya de 36.000 euros, aproximadament, corresponent al Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya 2021 (PUOSC). 
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Aquí podeu escoltar l’entrevista que ha fet Ràdio 
l’Hospitalet de l’Infant a la tècnica municipal de Medi 

Ambient per ampliar la notícia de la posidònia:

Sobreviu prop de la meitat de la posidònia  
plantada amb biòtops a l’Hospitalet
És la primera prova pilot feta a Catalunya que dona resultats positius en la regeneració d’aquesta planta 

E l grup de recerca TecnATox de la 
URV va iniciar fa set anys una línia 
de recerca que, entre altres accions, 

busca desenvolupar estratègies que ajudin 
a regenerar els fons marins litorals. Una de 
les accions ha consistit a fabricar biòtops de 
roca artificial, estructures fetes amb materi-
als biodegradables, que en els darrers dos 
anys han col·locat al fons marí de diferents 
punts del litoral tarragoní. Aquestes estruc-
tures faciliten l’augment de la diversitat bio-
lògica i alhora estimulen que puguin tornar 
a instal·lar-s’hi espècies que hi aportin valor 
ecològic. Aquesta prova pilot, que s’ha fet 
conjuntament amb l’empresa derivada de 
la URV Deepsea Numerical, ha aconseguit 
que en un any i mig hagi sobreviscut prop 
de la meitat —aproximadament un 40%— de 
la Posidonia plantada en biòtops instal·lats 
en un tram de costa de l’Hospitalet de l’In-
fant. Aquesta iniciativa s’emmarca en un 
projecte del Departament de Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat finançat amb fons 
europeus FEMP i ha rebut la col·laboració 
de l’Ajuntament.

Entre els mesos de setembre de 2019 i 
març de 2020 l’equip investigador va identi-
ficar diversos punts d’immersió adients per 
ubicar-hi els biòtops, transportar-los i instal-
lar-los. Els materials utilitzats per fabricar els 
biòtops provenen d’elements reciclats, són 
biodegradables i estan dissenyats perquè 
es desintegrin entre tres i cinc anys després 

barrejant-se amb la sorra de la platja. Els 
llocs triats van ser la platja de Tarragona, la 
platja del Cavet de Cambrils, la platja de la 
Pineda i la platja Cala d’Oques de l’Hospi-
talet de l’Infant. Els biòtops es van replantar 
amb esqueixos naturals de Posidonia ocea-
nica, una planta endèmica del mar Mediter-
rani que té un gran valor ecològic i un paper 
cabdal en els cicles biològics marins i, per 
contra, dos desavantatges: el creixement és 
molt lent i el cultiu és difícil d’aconseguir. 

Amb el pas del temps, la majoria d’es-
tructures que es van instal·lar en d’altres 
localitats han quedat destruïdes, en molts 
casos com a conseqüència de l’acció huma-

na. Però dels biòtops que es van col·locar 
a l’Hospitalet de l’Infant n’han sobreviscut 
aproximadament un 40% dels esqueixos. 
Si no moren, amb el pas dels anys aquestes 
plantes es poden expandir centenars de me-
tres i les colònies de Posidonia poden arribar 
a viure més de cinc-cents anys. 

El resultat aconseguit és important per-
què obre la porta a trobar solucions a la 
destrucció del litoral. El pas següent, segons 
l’equip investigador, és aconseguir finança-
ment per emprendre noves actuacions a al-
tres punts del litoral. «L’objectiu final és poder 
crear parcs de biòtops que assegurin la re-
cuperació de l’ecosistema marí», conclou. 

S’ha renovat un dels parcs 
infantils de Vandellòs 

L ’Ajuntament ha renovat el parc infantil de Vandellòs que 
està situat al costat del pavelló esportiu. Hi ha instal·lat 
nous jocs i gronxadors (un d’aquests és inclusiu, perquè 

els nens i nenes amb discapacitat puguin pujar-hi) i una tanca 
per delimitar l’espai i també ha cobert tot el terra de cautxú 
(al tancament de la revista estaven enllestint els treballs). A 
més, ha habilitat una escala amb barana que connecta el parc 
amb la piscina municipal, en resposta a una demanda del ve-
ïnat. En el condicionament d’aquest parc, molt freqüentat per 
les famílies, hi ha invertit 67.000 euros, aproximadament. 

Col·locant un biòtop  
al març de 2020 Després
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El nou programa de la TVV s’emetrà el 10 i 17 de desembre, 
després dels informatius de les 17, les 20 i les 22 h. Podeu 
veure tots els espais de la televisió al seu canal de YouTube.

Manuel Romero Tallafigo, doctor en Història
És autor del llibre Les 
nostres arrels, documents 
de la Baronia d’Entença: 
Vandellòs, Coll de Balaguer i 
Hospitalet de l’Infant. Gràcies 
a la documentació inclosa, 
sabem exactament els noms i 
el nombre de repobladors que 
van habitar el nostre territori, 
els seus costums, la seva vida 
quotidiana, els cultius i tot el 
referent a la vida dels nostres 
antecessors. Fa uns dies, el 
CELHI va lliurar-li el II Premi 
Xavier Dupré (veure pàgina 12).  

Com va començar tot?
Jo trec les oposicions en el primer any i em 
destinen a l’arxiu general de las Índias de Se-
villa. Quan sortia d’allà, passava per la casa 
de Pilatos, on estaven els arxius de Medina-
celi. Un dia, vaig veure allí 22 pergamins lli-
gats, en què posava «Entença», i vaig comen-
çar a llegir-los (estan escrits en llatí i en català 
però, malgrat ser «sanluqueño», tinc la sort 
de llegir i traduir perfectament el català antic 
i actual). Em va agradar el descobriment i em 

vaig posar a fer un treball de tot el trobat i el 
vaig publicar en una revista d’història.

Aquesta publicació va ser el preludi del llibre?
Exacte i, com tot a la vida, la casualitat va fer 
que Josep Sancho, regidor de Vandellòs que 
sabia de la meva publicació, anés a Sevilla per 
veure el partit del Barcelona de la final de la 
Copa d’Europa i anés buscar-me a casa meva 
dient-me: «Don Manuel, jo sóc de Vandellòs i 
nosaltres no sabíem la història que vostè pu-
blica. Vull que vingui a Vandellòs i a l’Hospita-
let de l’Infant i ens parli del que ha descobert». 
Llavors vaig venir aquí i em van encarregar un 
llibre de la història del municipi.

Vostè diu que està molt orgullós  
d’aquest treball.
I tant, perquè una de les coses de les quals 
he gaudit més en la meva vida és de veure la 
utilitat de la història, sobretot quan arriba a la 
gent corrent. A la universitat ens paguen per-
què donem classes i perquè investiguem, i 
quan aquesta recerca es filtra a la societat és 
molt satisfactori, perquè la universitat està al 
servei de la societat. Estic gaudint, perquè les 
hores i hores que vaig passar a la casa de 

Pilatos i dels Ducs de Medinaceli, estudiant la 
Baronia d’Entença, estan donant el seu fruit 
i quan es parla de Vandellòs, de l’Hospitalet, 
de Móra, es parla de passat, es crea pàtria i 
amor al territori. 

LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

S’estrena un nou 
programa a la televisió local

L a Televisió de Vandellòs estrena aquest desembre el 
programa «Les nostres estrelles» al voltant d’aquesta 
problemàtica: cada any, a l’estat espanyol, moren al 

voltant de 2.500 nadons durant la gestació o durant el primer 
mes de vida per problemes durant l’embaràs o al part; i un gran 
nombre de nadons no superen el primer trimestre de gestació. 
En aquest programa, la televisió local, amb la col·laboració de 
la psicòloga especialista en dol perinatal, Bàrbara Mas, vol do-
nar un espai a totes aquelles famílies del municipi que han 
passat o estan passant per aquesta situació i informar a la 
resta, per visibilitzar un fet del qual no es parla gairebé mai. 

Lliçons de comunicació  
a la Ràdio i a la TVV 

L ’Institut Berenguer d’Entença ha inclòs dins de les as-
signatures optatives, una de comunicació audiovisual. 
Dinou alumnes de 3r d’ESO, repartits en diferents grups 

de treball, estan comprovant en primera persona com és fer 
ràdio o televisió a les instal·lacions dels mitjans de comunica-
ció municipals. Professionals de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant 
i de la Televisió de Vandellòs i els seus tutors són els encarre-
gats d’ajudar els joves a fer un programa de ràdio o de televisió 
des del principi. 
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de dilluns a divendres
de lunes a viernes
from Monday to Friday | du lundi au vendredi
Montag bis Freitag | С понедельника по пятницу

Del 13 de setembre
de 2021 al

25 de juny de 2022

dissabtes
sábados
saturdays | samedi
Samstags | суббота

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Vandellòs 977 82 40 37 
Fax Ajuntament de Vandellòs 977 82 43 59 
Arxiu municipal 977 82 08 37 
Antena del Coneixement URV 670 50 21 77
BASE 977 82 34 59 
Biblioteca de l’Hospitalet 977 82 21 22 
Biblioteca de Vandellòs 977 82 45 12 
Ca la Torre 977 82 08 37 
CAP L’Hospitalet 977 82 03 36 
Casa de la Vila 977 82 33 13 
Fax Casa de la Vila de l’Hospitalet 977 82 39 00 
Casal d’avis de l’Hospitalet 977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs 977 82 43 64 
Casal Hifrensa l’Hospitalet 977 82 30 06

Casal de Masboquera 977 82 43 44 
Casal de Masriudoms 977 82 44 10 
Casals de Joves 977 56 90 26 
Centre de dia de l’Hospitalet 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs 977 82 41 16 
Comaigua (Avaries) 900 10 03 42 
Correos 977 82 20 26
Emergències 112 
Endesa (Avaries) 800 760 706 
Escola de Música (Vandellòs) 977 82 42 34 
Escola de Música (l’Hospitalet) 977 82 37 14 
Escola Mestral (l’Hospitalet) 977 82 31 90 
Escola Valdelors (Vandellòs) 977 82 40 14 
Farmàcia Alba Garcia 977 82 42 25
Farmàcia Aragonès 977 82 30 59 

Hifrensa (Alberg /Bar) 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INS Berenguer d’Entença 977 82 04 27 
Llar d’Infants Sol i Vent (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 

POBLACIÓ
Dades actualitzades 15/11/2021
L’Hospitalet de l’Infant 5.634
Vandellòs 772
Masriudoms 111
Vanessa Park 136
Masboquera 109
L’Almadrava 54
Població disseminada 24
Total 6.840
  

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Elena Romero Carrasco, 02/09/2021
Èric Bartolomé González, 06/09/2021
Thiago Garcia Toscano, 13/09/2021
Derek Paladines Valle, 25/09/2021
Markel San Pedro Haro, 25/09/2021
Aina Morte Arasil, 23/10/2021
Aran Verdejo Garcia, 03/11/2021

MATRIMONIS:
Jordi Brull Margalef i Erica Moreira Dos Santos, 
14/09/2021
Jonatan Paez Jiménez i Deborah Díaz Alcalá, 
08/10/2021

DEFUNCIONS:
Dolors Bonifacio Pedret, 04/4/2021
Manuel Peiró García, 05/10/2021
Salvador Boquera Margalef, 14/10/2021

A la pàgina web de l’Ajuntament  
podeu consultar sempre els horaris de l’autobús 

municipal, un servei de transport gratuït:20 Serveis



Penya Barça  
l’Hospitalet de l’Infant

L ’Hospitalet de l’Infant va acollir el passat 12 d’octubre la 19a Trobada 
de Penyes Barcelonistes de Tarragona Nord amb la participació d’un 
centenar de penyistes. L’acte, que era el segon cop que es portava a 

terme a la localitat després de la primera edició el 1995, va servir per celebrar 
el 35è aniversari de la Penya Barça l’Hospitalet de l’Infant, que va ser creada 
per un grup de veïns del municipi. Entre els fundadors estava el mític jugador 
del Barça de les Cinc Copes Josep Seguer, resident al poble fins que va morir 
l’any 2014; i Francesc Candela, que li va agafar el relleu com a president de 
l’entitat fa 27 anys. En els primers anys, la penya no tenia local social, però sí 
un equip per jugar partits de «costellada». A partir de mitjan dels noranta, van 
llogar un local on van instal·lar un televisor per seguir els partits del primer 
equip blaugrana. També fan sortides durant l’any al Camp Nou i al Palau Blau-
grana per veure partits de futbol i també d’handbol. 

La penya va ser fundada pel mític defensa  
blaugrana Josep Seguer, que en va ser el  
primer president i el va succeir Francesc  
Candela fa 27 anys

La Penya Barça l’Hospitalet de l’Infant disposa des de fa 16 anys d’un 
equip de veterans que juga la Lliga oficial de Futbol 11 i també disputa el 
Torneig de Penyes de Tarragona nord amb equips benjamí i aleví. El 2018 
van guanyar el campionat en categoria aleví. També organitzen des de fa 
uns anys el Torneig d’handbol base Xavi O’Callaghan, que ha arribat a aple-
gar més de 200 nens i nenes que practiquen aquest esport; a més del Tor-
neig de Festa Major i d’un partit amistós femení per recaptar fons per la 
Marató de TV3.  

President: Francesc Candela
Secretari: Daniel Candela
Tresorer: Xavi Candela
Vocals: Josep Subirats, Ramon 
Pinés i Juan Reche
francesccandela55@gmail.com

 @Penya Barça Hospitalet de l’Infant  
Adreça: Carrer Jaume II, 8
Nombre de socis: 130
Quota: 30 euros/any (adults) i 15 
euros/any (infants)
Data de fundació: 1986

Cuixes d’ànec 
amb peres
Cuiner: George Adrian
Establiment: Bar Restaurant La Strega

INGREDIENTS
Per a 4 persones: 

• 4 cuixes d’ànec 

confitades

• 3 cebes

• 8 pastanagues

• Ametlles

• Avellanes

• Prunes sense os

• 2 peres conference

• 1/2 l de vi blanc

• 1 got mitjà de vi 

ranci

• 1 culleradeta de 

curri

• Mel 

• Oli d’oliva

• Sal i pebre al 

gust

ELABORACIÓ

P rimer hem de netejar les verdures i 
sofregir-les, talladetes, en oli d’oliva. 
Un cop fet el sofregit, hi hem d’afegir 

els vins i ho hem de triturar tot al gust i dei-
xar-ho bullir uns 15 minuts. A continuació, hi 
hem d’afegir les prunes, una culleradeta de 
curri, una picada d’ametlla i d’avellana i una 
cullerada de mel; i ho hem de deixar tot a foc 
mig durant 15 minuts més. Tot seguit, hi hem 
d’afegir les peres tallades, sense el cor i, si 
volem, una mica d’aigua per aconseguir la 
textura desitjada. Per acabar, cal rectificar de 
sal i pebre i deixar la barreja al foc 15 minuts 
més, mentre torrem les cuixes d’ànec al forn.

Presentarem les cuixes ben torradetes amb 
la salsa per damunt. Desitgem que us agradin!  
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Presentació de la V Ruta de tapes.  Foto: Sílvia Carrillo

X Cros Escolar de l’Hospitalet de l’Infant.  
Foto: Montse Nomen

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

Empresaris/àries guardonades als II Premis Xavi Sabaté de l’ADE.  

Foto: TVV

Cloenda 25è aniversari de la Federació de Dones del Baix Camp.  

Foto: Miquel Arias

5a ronda del Campionat Individual de Tarragona d’escacs.  Foto: Roger Saladié

L’EUTICHESBOOK 2021 va aplegar 250 motociclistes.  

Foto: Club Esportiu Eutiches

XXXII Tirada de bitlles per la Festa Major de Masboquera.  
Foto: Roger Saladié

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!22 Fotogaleria



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.

Encesa de llums de Nadal a l’Hospitalet de l’Infant.  

Foto: Héctor Aubalat

Taller: Humans i pedres, per la Setmana de la Ciència.  
Foto: Roger Saladié 

Una de les bústies dels desitjos que hi ha al municipi.  
Foto: Roger Saladié

Mercat de Nadal de l’Hospitalet de l’Infant.  
Foto: Héctor Aubalat

Acte d’encesa de llums de Nadal a Vandellòs.  
Foto: Ariadna de la CalleL’Arbre de Nadal de Vandellòs.  

Foto: Montse Sancho

Presentació de la secció d’Història de Foment Cultural.  
Foto: Teo Castillo

Concert de Santa Cecília al Teatre-Auditori.  

Foto: Roger Saladié
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