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Plaques solars, al pavelló i
a la piscina de l’Hospitalet
Les ha instal·lat l’Ajuntament per abastir d’energia elèctrica
aquests edificis i els altres equipaments municipals del nucli
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“Març, marçador, que de
nit fa fred i de dia calor”

Editorial

Sumari

El debat nuclear:
ATI sí, ATD no

R

ecentment, s’han complert 50 anys de l’entrada en funcionament de la CN Vandellòs I. Tradicionalment, el debat nuclear s’ha centrat en la seguretat de les
centrals nuclears i en la generació i el tractament dels residus generats a les
mateixes. En els últims mesos, aquests darrers han estat objecte de controvèrsia entre
les decisions de les administracions superiors i el món local.
La previsió del VI Pla General de Residus Radioactius (2006) era que Espanya hauria de comptar amb un Magatzem Temporal Centralitzat (ATC), mentre no es decidia
l’emplaçament definitiu dels mateixos en un Magatzem Geològic Profund (AGP). Fins
aquí la teoria, ja que aquest pla ja està més que caducat i l’ATC no existeix, malgrat els
treballs fets a Villar de Cañas (Conca) des de la seva elecció el 2012.
Davant la ineficiència d’ENRESA per complir els seus terminis, ara sembla que s’ha
canviat l’estratègia de manera que s’han licitat quatre nous Magatzems Temporals
Descentralitzats (ATD), entre aquests un a la CN Vandellòs II. Evidentment, som conscients que la central no podrà continuar en explotació si no es construeix un magatzem
temporal per arreplegar els residus generats abans del 2026, atès que les piscines
internes no tenen la capacitat suficient per allotjar els nous residus.
Tanmateix, el que no podem defensar és que aquests magatzems siguin presents
de forma indefinida al nostre territori un cop s’hagi acabat l’explotació comercial de la
planta i el seu posterior desmantellament.
Esperem que el nou Pla General de Residus Radioactius sigui més clarificador i
realista i contempli les demandes dels territoris, des d’on s’ha contribuït a l’enriquiment
del país des de fa moltes dècades.
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
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Lupe Capella
Regidora de Benestar Social i Salut;
i d’Administració Oberta
i Transparència
Aquesta advocada especialitzada en dret civil i de
família va entrar a formar part de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant el
juny de 2019. Des d’aleshores compagina l’exercici de
la seva professió amb la tasca de regidora.

“Hem de donar resposta a noves necessitats”

D

es de la darrera entrevista que li vam
fer al juliol de 2020, la situació de la
pandèmia de la COVID-19 ha millorat. Com es viu la situació actual des de la
Regidoria de Benestar Social?
Continua havent-hi persones al municipi que
necessiten ajuda i que pateixen les conseqüències de la crisi i per això els nous ajuts
econòmics per a la compra d’aliments i
productes de necessitat que va crear l’Ajuntament continuen vigents, com també els
ajuts puntuals per a persones en situació
d’urgència social i de prevenció d’exclusió
social, que vam modificar per incrementar
l’import d’alguns dels ajuts previstos i per incorporar nous conceptes subvencionables.
Quins són els ajuts més sol·licitats?
Després dels ajuts per a aliments, els més
demanats són els ajuts per a lloguer, que
vam ampliar a 3 mesos a l’any (abans eren
per a un mes). L’any 2021 vam atorgar-ne 27
d’aquest últim tipus i vam derivar 105 famílies a Càrites. L’Ajuntament col·labora amb
Càrites Diocesana de Tortosa per atendre
les persones més necessitades, l’any passat
li vam donar una subvenció de 20.000 euros
i enguany, de 22.000 euros. Des de la pandèmia, el tipus de necessitats a les quals hem
de donar resposta han canviat: abans es
sol·licitaven ajuts per conceptes relacionats
amb el dentista, la compra d’ulleres o d’aparells ortopèdics, llibres de text, menjador escolar, etc. D’aquests altres tipus d’ajuts més
puntuals vam atorgar-ne 14 l’any passat.
Amb motiu del Dia Mundial del Dol Perinatal, el 15 d’octubre, va anunciar a Ràdio
l’Hospitalet la intenció de l’Ajuntament de

crear un espai de reconeixement social i
d’acompanyament a les famílies que han
patit pèrdues durant l’embaràs o després
del part. Com està aquest projecte?
Ja tenim escollida la ubicació: al cementiri de l’Hospitalet de l’Infant, en un lloc visible des de l’entrada i lluminós; i l’escultura i
el text de la placa que hi haurà, que és un
poema que ha proposat la psicòloga municipal, Bàrbara Mas. Ens agradaria inaugurar
aquest espai de culte o de reflexió per a les
famílies afectades i també de visibilització
d’aquesta realitat per Tots Sants.

“Després dels ajuts per a
aliments, els més demanats
són els ajuts per al lloguer de
l’habitatge habitual, que vam
ampliar a 3 mesos a l’any.
L’any passat vam atorgar-ne
27 d’aquest últim tipus”
L’Ajuntament també té previst comprar enguany un habitatge d’ús social, oi?
Sí, a la compra d’aquest habitatge hi vam
destinar una partida pressupostària de
90.000 euros. Els departaments municipals
de Serveis Tècnics i de Benestar Social han
triat un pis que compleix les condicions adequades per a aquest ús. L’Ajuntament ha acceptat la proposta econòmica que va fer la
propietat i ara estem a l’espera de finalitzar
els tràmits administratius i treballant en l’elaboració d’un reglament per regular-ne l’ús i
determinar quines persones el podran utilitzar. En principi, està pensat per a persones
censades al municipi que hagin d’abandonar
immediatament casa seva per ordre judicial,
en cas de desnonaments o per catàstrofes

meteorològiques o humanitàries. Les persones víctimes de la violència de gènere quedarien excloses, per motius de seguretat.
Enguany els centres de dia del municipi faran 10 anys…
El 23 d’abril es commemorarà el 10è aniversari de la seva obertura i són ja uns serveis
consolidats. Actualment, el centre de dia de
l’Hospitalet de l’Infant compta amb 19 persones usuàries; i el de Vandellòs, amb 3. El
dia 22 d’abril volem fer un petit acte festiu
per a elles i les seves famílies i hi volem convidar a les persones que van implicar-se en
aquest projecte.
També valora bé el funcionament de la residència per a la gent gran de Vandellòs?
Sí i crec que cal destacar la labor i la professionalitat del seu personal. Durant la pandèmia, no hi ha hagut cap brot de coronavirus,
només alguns casos i han estat molt estrictes en el compliment de totes les mesures
anti-Covid.
Ara, a més, ens hem de preocupar per la
guerra d’Ucraïna…
Ens enfrontem a un nou repte. A data d’avui,
10 de març, hi ha 12 persones ucraïneses
acollides al nostre municipi, a les llars de famílies amb qui tenen vincles. L’Ajuntament,
en col·laboració amb el Consell Comarcal
del Baix Camp, ofereix el Servei de Primera
acollida i en aquests moments està estudiant la manera de gestionar les ajudes. Ara
per ara la millor manera de col·laborar que
tenen les persones que volen ajudar és fer
donacions econòmiques a les entitats que
treballen sobre el terreny.
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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

Compromesos amb la justícia social

E

l 8 de març es commemora el Dia Internacional
de les Dones. És una data
simbòlica de la nostra lluita diària
contra el masclisme.
Des del govern municipal tenim un compromís ferm en la
incorporació de la perspectiva de
gènere en les nostres polítiques.
Considerem la política com una
eina fonamental per transformar
la realitat, per fomentar la igualtat
d’oportunitats i per poder assolir
una societat de ciutadanes i ciutadans lliures.
Creiem que una societat que
aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot
permetre la discriminació estructural de la meitat de la població,
les dones, pel sol fet de ser-ho. Per
això, treballem i ho continuarem
fent per assolir la igualtat de drets,
d’oportunitats i també de respon-

sabilitats tant per homes com per
dones. Hem d’aconseguir que la
igualtat sigui efectiva, ja que és la
única manera de combatre amb
garanties el sexisme i la mentalitat
masclista.
El nostre compromís no es redueix a un dia ni a un mes concret
sinó a un mandat en què la justícia social i l’equitat són objectius
prioritaris.
Aquest mes de març també
ha estat marcat per la invasió
d’Ucraïna per part del govern de
Putin i voldria aprofitar aquestes
línies per mostrar el suport de tot
l’equip de govern als nostres conciutadans d’origen ucraïnès així
com per agrair als nostres veïns i
veïnes totes les mostres de solidaritat en els primers moments del
conflicte i la capacitat d’acolliment
de les famílies que han arribat al
nostre municipi.

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

Residus nuclears i gent jove

L

es persones que viuen o
treballen al nostre municipi han de saber què passa
amb els residus d’alta intensitat
(els més radioactius de les Centrals Nuclears).
La piscina d’emmagatzematge d’aquests residus que tenim a
Vandellòs II no es pot ampliar, la
seva capacitat s’esgota i actualment no hi ha un lloc on traslladar-los.
El Consell de Ministres espanyol, per resoldre aquesta situació, ha licitat la construcció
de magatzems descentralitzats,
un tipus de magatzem perquè
aquests residus es quedin per
sempre més (anys i anys) en cada
Central Nuclear. Com que el tema
és prou important i ens afecta de
ple, nosaltres reclamem fer un
debat previ i fer pública tota la informació. Proposem la creació de
canals de participació amb la fi-

Maria Elidia López

Esmeralda Saladié

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

Els damnificats, sempre els mateixos

E

n primer lloc volem lamentar la terrible situació que
pateix el poble ucraïnès i
expressar la nostra admiració per
la seva valentia i decisió per defensar la seva terra.
La factura que Ucraïna haurà
de pagar per aquesta guerra serà
terrible en pèrdues de vides humanes (irrecuperables) i d’infinitat
d’edificis i infraestructures. I qui
són els més desfavorits, dones,
nens, persones grans i com sempre les rendes mes baixes. Quan
semblava que la Covid19 ens havia donat un respir, n’arriba un altre
de més devastador.
Ara resulta que la nostra
supervivència depèn de Rússia, tot
un paradigma inimaginable quan
semblava que després de l’URSS
aquest imperi havia col·lapsat.
Amb una inflació desbocada i
uns preus dels combustibles fòssils pels núvols som les classes

més humils les que hem de fer un
sacrifici extraordinari per poder arribar a final de mes. I aquí hi compto molts veïns i veïnes nostres i les
nostres empreses i autònoms,
malament ho tenim.
Però podem reflexionar un moment i pensar qui s’enriqueix amb
aquesta disbauxa, o directament,
abús dels preus dels subministraments de primera necessitat.
I d’altres dels que som deficitaris
com l’oli de gira-sol i els cereals.
És evident que el nostre territori mai tindrà ni gas ni petroli, en
canvi terrenys per conrear i plantar
gira-sols i cereals sí que en tenim,
i molts. Però als anys 60 la paraula pagès era quasi bé un insult.
Ens van ensenyar que eliminar
els ramats dels boscos, per plantar-hi pins, era modernitzar el país,
doncs no. I que la vida a les grans
ciutats era més saludable que la
vida al món rural.

nalitat d’obtenir el major consens
i trobar una solució sostenible en
benefici de totes les parts.
Un altre tema important és la
desocupació juvenil, ja que resulta ser una de les principals emergències socials i laborals del país.
I el nostre municipi no s’escapa
d’aquesta realitat. Encara que les
taxes d’atur del municipi se situen 3 punts per sota de la mitjana
de Catalunya, tenim atur. Junts,
amb caire constructiu, vam fer
una proposta al Ple per donar algunes solucions i trobar maneres
per pal·liar aquesta realitat, però
malauradament l’Equip de Govern les ha rebutjat.
La voluntat de JUNTS és aportar idees i ajudar totes les persones que viuen al municipi, per
aquest motiu també ens solidaritzem amb les víctimes del conflicte d’Ucraïna i amb els ucraïnesos
que viuen al nostre municipi.

ercvandelloshospitalet@gmail.com
@esquerravandelloshospitalet
@Esquerra_VH
@erc_vandehospi

#8M#Cap a una normalitat feminista

A

quest mes de març commemorem el Dia Internacional de la Dona, amb el
lema “Contra la precarietat, les
fronteres, les violències, les feministes som aquí”.
Com arribem a aquest #8M?
Primerament, hem patit una
pandèmia que ha agreujat la crisi
política, social, laboral i de drets
civils i ens ha portat més desigualtat i precarietat; i en segon
lloc, però no menys important, el
context actual de guerra per la invasió russa a Ucraïna.
Aquest #8M el nostre cor i el
nostre pensament ha estat en
les dones que estan patint els
efectes de la guerra, elles han de
lluitar per protegir els seus fills i filles menors, han de lluitar per sobreviure, escollir quedar-se al seu
país amb un futur incert o fugir a

l´exili, deixant a les seves parelles
i als seus fills lluitant al front.
Si fem memòria l’origen de la
diada respon a la lluita de les dones per a la millora de drets socials i laborals, un fet va ser la vaga
de les obreres tèxtils nord-americanes de 1857. A Europa, l’any
1910 s’establí aquest dia per tal
de promoure el sufragi femení, a
més de la pau i la llibertat. A partir
de la revolució russa i de la lluita
incessant de les dones, es va decretar el 8 de març per celebrar
aquesta diada.
En l’actualitat encara ens queden molts sostres de vidre per
trencar.
Aquest #8M avancem cap a
una normalitat feminista, justa,
igualitària i sense violències. Allò
que trobem “normal” ha de ser
molt millor. I ho ha de ser ara!

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

El eco de los políticos

Descentralitzem el municipi?
osaltres considerem les
institucions liberal-burgeses, siguin de l’àmbit que
siguin, com a eines d’opressió del
poble. I mentre no es produeixi un
procés radical de ruptura democràtica, l’acció política institucional per tal de millorar la vida de la
ciutadania sempre es veu limitada
per les elits, personificades en allò
que anomenem el Règim del 78.
Malgrat tot, l’àmbit municipal,
per la seva proximitat a la ciutadania, ofereix més possibilitats immediates de fer que aquesta acció
política no esdevingui, en la pràctica, governar contra el poble. Per
aquest motiu, al nostre programa
electoral del 2019 proposàvem la
creació de Consells de poble que
serien els encarregats de gestionar la part proporcional dels recursos municipals en cada un dels sis
nuclis urbans del municipi.

Amb això aconseguiríem fragmentar un poder institucional, fet
que dificulta poder governar d’esquena a les classes populars del
municipi. A més a més, també ens
permetria apropar més aquest
poder abstracte a la ciutadania,
al passar d’un àmbit merament
burocràtic i artificial (municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant)
a un de tangible, viscut i sentit,
com són tots i cadascun dels sis
pobles que conformen el municipi.
Allò que nosaltres anomenem
Consells de Poble pot adoptar la
fórmula reconeguda legalment
sota les sigles EMD (Entitat Municipal Descentralitzada). Per a ferho possible, només cal empenta
popular i voluntat política. Voleu
que cada un dels pobles del municipi es pugui governar per sí mateix amb uns recursos equitatius?
Creem EMDs!

E

xpresamos nuestro rechazo a la injusta invasión de
Rusia, que está causando
una gran destrucción en Ucrania.
Las noticias sobre la evolución del
conflicto nos hacen reflexionar
sobre la guerra. Ésta se produce
cuando alguien quiere imponer
sus criterios y fracasa el lenguaje
y siempre es una mala decisión.
Los que vemos el conflicto desde
fuera sentimos rabia e impotencia. Hoy todos sabemos lo que
es la guerra. Los efectos ya están
siendo y serán devastadores, con
millones de refugiados, pérdida
de vidas humanas y mucho sufrimiento. Además, causará también graves efectos económicos.
Desde el grupo municipal de Cs
enviamos toda nuestra solidaridad al pueblo de Ucrania.
También queremos destacar
la importancia del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Se trata

de una jornada reivindicativa que
sigue siendo necesaria y las cifras así lo demuestran. A escala
mundial, las mujeres aún cobran,
de media, un 20% menos que los
hombres. Según la Unesco, solo
uno de cada tres investigadores
es mujer y se calcula que ellas
representan el 80% de las personas desplazadas por el cambio
climático. Esto demuestra que, a
pesar de los avances conseguidos, queda mucho por hacer. Estamos en una nueva era en que las
mujeres encabezan movimientos
mundiales en pro del cambio y,
sin pedir permiso, se sientan en la
mesa para pedir igualdad y respeto y revindicar sus derechos. Está
en nuestra mano favorecer que se
escuchen las voces de todas ellas
y en este camino la enseñanza
juega un papel vital. Trabajemos
todos juntos para conseguir una
igualdad real.

Sílvia Pujol

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

Que cese la agresión

N
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adie hubiese creído hace apenas unos meses en la crudeza de la
guerra. Las imágenes de niños y mujeres abandonando sus casas,
en un éxodo teñido de blanco, nos golpean como solo la constatación de la impensable realidad puede hacerlo.
No podemos cerrar los ojos y entonar un no a la guerra equidistante,
que pone en los mismos términos al agresor y al agredido, porque es una
posición que abunda en la indefensión del débil y favorece la postura del
matón de barrio, del que cree que imponer sus tesis por la fuerza es aceptable. Y ni lo es, ni puede serlo.
Hay que pedir que cese la agresión a Ucrania. Hay que posicionarse
y denunciar que toda guerra es reprochable, pero la legítima defensa es
irrenunciable. Sería suicida considerar que eso nunca podría pasar aquí.
Ante esta sinrazón, hay que recordar las palabras de Martin Niemöller:
“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio, ya que no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio, ya que no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté, ya que no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté, ya que no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar”
Defender la paz no es únicamente manifestarse, sino que implica una
posición activa en defensa de nuestras libertades.
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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’infant Jaume d’Aragó i d’Anjou:
la farsa de Gandesa
Per Antoni Conejo

E

l 29 de setembre de 1295, el rei Jaume II i una noble italiana
de descendència francohongaresa, Blanca d’Anjou, es van
esposar a la canònica de Santa Maria de Vilabertran; ell tenia
28 anys i ella 12. Tot i que es tractava d’un enllaç de conveniència,
sembla que s’hi van estimar. El matrimoni va durar 14 anys, durant els
quals Blanca va donar a llum a 10 fills. De fet, va ser durant el darrer
part, un 13 d’octubre de 1310, que va travessar les portes de l’avern.
Però tornem al principi. Només onze mesos després de la pomposa boda de Vilabertran, el 29 de setembre de 1296, va néixer a
València el primogènit i hereu a la corona: Jaume d’Aragó i d’Anjou.
La notícia es va rebre a palau amb gran joia, ja que la continuïtat dinàstica semblava garantida. Però la cosa no seria pas tan fàcil.
Així que el príncep Jaume va complir un any, el rei va començar
a moure les peces per assignar-li una esposa idònia. Primer, va intentar concertar el matrimoni amb la filla del sobirà de França Felip el
Bell; però la iniciativa va quedar en oripell. Hi van haver altres intents,
tots infructuosos, fins que es va poder concretar el casament amb
la infanta Elionor, filla de Ferran IV de Castella i Lleó i de Constança
de Portugal; ella a penes tenia un any! L’enllaç responia a interessos
aliens a l’amor ja que ambdós monarques albiraven unir forces en
vistes a la conquesta de Granada. No obstant això, atès que els futurs
cònjuges tenien lligams de consanguinitat, fou necessària l’autorització del papa Climent V, rubricada el 21 de març de 1308. Uns mesos
més tard, Jaume II i Ferran IV van pactar formalment la unió marital
al monestir de Santa Maria de la Huerta (Sòria), encara que aquest no
es podria celebrar d’immediat, perquè calia esperar que la princesa
arribés a la pubertat i tingués 12 anys. Alhora, per evitar que alguna
de les parts se’n desdigués, es va convenir com a penyora una sèrie
de castells. Pel cantó català, Jaume II prometé a la potencial nora la
concessió de les viles de Daroca, Osca, Xàtiva, Castelló de la Plana,
Borriana, Montblanc i Tàrrega.
En l’endemig, les relacions entre pare i fill es van agrejar. O això
és el que ens diuen les fonts històriques. Entre altres perles, s’ha difós que l’infant Jaume tenia un caràcter difícil, que patia constants
canvis d’humor; també se l’ha titllat de depravat i d’homosexual, tot i
atresorar un esperit de profunda religiositat. El 1318, Jaume II trobà
amagat a la cambra del jove príncep un hàbit monacal. La descoberta l’enutjà molt, car tenia la intuïció, o la certesa, que pel cap del seu
fill rondava la idea de renunciar a la corona per fer-se monjo. Així, no
és estrany que li comuniqués que no es volia casar.
Malgrat tot, hi ha obligacions difícils d’esquivar. Fins i tot, el papa
Joan XXII va intercedir per convèncer l’infant perquè s’avingués a
contraure matrimoni. Així, el 17 d’octubre de 1319 fou el dia fixat per
celebrar el casament entre Jaume i Elionor a l’església de l’Assumpció de Gandesa. Els convidats es delien per gaudir d’una jornada festiva i d’un suculent àpat. No hi faltava ningú: hi eren el rei català, l’arquebisbe de Saragossa, el bisbe de Tortosa, l’abat de Santes Creus,
representants de la cort i del braç militar, nobles castellans, etc. Els
assistents van oir la missa i els nuvis van certificar notarialment el
seu consentiment, però el matrimoni no es consumà, perquè el pri-

Porta romànica de l’església de l’Assumpció de Gandesa.

mogènit havia assegurat que només hi hauria cerimònia, però de llit,
res! Fet i fet, més que una cerimònia va ser una farsa, però va servir
a Jaume II per no haver de pagar cap penyora, ja que als ulls dels
sobirans de Castella havia complert els pactes convinguts el 1308.
En acabat, l’infant Jaume va marxar a corre-cuita de Gandesa i es
refugià al poble terolà de Lledó d’Algars.

D’aquest fracàs en va néixer una llegenda, segons
la qual l’infant, amb les presses, va descuidarse un guant a l’església, oblit que l’imaginari
popular ha recollit per justificar l’origen del nom
de la vila de Gandesa i del seu escut.
La infanta Elionor se’n va tornar cap a Castella i el 1329 acabaria
casant-se amb un germà d’en Jaume, n’Alfons III el Benigne, que
llavors ja era rei; així, també va acabar sent reina.
El príncep Jaume no només es va negar a casar-se, sinó que també va renunciar a la successió al tron. Per aquesta raó, va ser Alfons
qui va esdevenir monarca un cop el 1327 es consumà el traspàs de
Jaume II. Després de la farsa de Gandesa, Jaume d’Aragó pogué alimentar els seus desitjos espirituals. El seu deler era ingressar a la
comunitat cistercenca de Santes Creus, però el pare s’hi havia oposat; així que va haver d’acceptar prendre l’hàbit de l’orde de Sant Joan
de Jerusalem, si bé al cap d’uns mesos en renegà per enrolar-se a
l’orde de Montesa. La seva vida es va apagar a Tarragona el 12 de
juliol de 1334. No està clar on es va enterrar. Els uns diuen que al
convent de Sant Francesc de Barcelona; els altres, a la catedral de
Tarragona. Fos on fos, avui dia no sabem en quin lloc reposen les
seues despulles, o si encara, des del més enllà, continua desafiant
els plans paterns.

A través d’aquest enllaç podeu accedir al vídeo de
la sessió plenària del 2 de desembre de 2021, que
està penjat al YouTube de la Televisió de Vandellòs.
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El Ple de l’Ajuntament aprova un pressupost
de 21,4 milions d’euros per a l’exercici de 2022
En la sessió plenària que va tenir lloc el 2 de desembre de 2021 a la Casa de la Vila, amb els vots
a favor del PSC, de Cs i del PP, l’abstenció de JxCat i els vots en contra de la FIC, d’ERC i de la CUP

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat 2 de desembre el
pressupost municipal per a l’exercici de 2022 amb els vots a
favor del PSC, de Cs i del PP; l’abstenció de JxCat i els vots en
contra de la FIC, d’ERC i de la CUP. El pressupost agregat, integrat
pel del propi Ajuntament, els organismes autònoms (els patronats
municipals dels Mitjans de Comunicació, de l’Escola de Música i de
la Llar d’Infants) i les societats anònimes municipals (la de promoció econòmica, que és IDETSA; i la d’esports, que és Llastres Serveis
Municipals SLU), ascendeix a 21,4 milions d’euros, aproximadament.
El gruix d’aquest pressupost general correspon al de l’Ajuntament pròpiament dit, que serà de 18,3 milions d’euros euros, un 4,5%
superior al de 2021. D’aquests diners, aproximadament el 17,51%, en
concret 3.211.000 euros, seran destinats a inversions.
Com en els darrers anys, el consistori tornarà contractar veïns i
veïnes en situació d’atur, mitjançant el pla d’ocupació municipal. A
aquest Pla, anomenat des del 2021 “Acció d’Ocupació i Professionalitat” s’hi destinarà enguany gairebé 575.000 euros, un 5% menys
que l’any passat, perquè s’ha redefinit per incorporar a la plantilla la
figura del contractat fix discontinu per a determinades feines a desenvolupar durant la temporada d’estiu (es crearan 8 places d’aquest
tipus). El pressupost municipal també inclou una previsió de l’increment salarial de la plantilla del 2%.

L’alcalde: “És un pressupost que permet un
creixement sostenible del municipi, ja que més enllà
de les actuacions de tipus energètic i ambiental que
volem continuar fent, pensem en la sostenibilitat
financera actual i futura del consistori”.
A més, enguany l’Ajuntament tornarà a posar en marxa la campanya “Fes-la rodar” i lliurarà al veïnat targetes moneder per gastar en als
negocis locals adherits. Per a aquesta iniciativa, ha previst una partida
pressupostària de 150.000 euros.

Les inversions més destacades
Les de caràcter plurianual
• 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 d’educació infantil de l’Escola Mestral
(150.000 euros per a la redacció del projecte)
• La nova comissaria de la Policia Local
(90.000 euros per a la redacció del projecte).

Altres
• La millora de les instal·lacions de les platges,
(170.000 euros)
• La millora dels carrers del municipi (100.000 euros)
• L’arranjament de la depuradora de Vanessa Park
(81.000 euros)
• La millora de la zona esportiva de
l’Hospitalet de l’Infant (86.000 euros)
• La millora de la zona esportiva de Vandellòs
(35.000 euros).

Deute 0
Al ple municipal del 27 de gener, amb els vots a favor de tots els grups
polítics municipals excepte la CUP, que va votar en contra, es va donar
llum verda a la cancel·lació de l’aval que l’Ajuntament va signar l’any
2018 perquè l’empresa municipal IDETSA pogués concertar un préstec de 400.000 euros per ampliar el desplegament de la fibra òptica al
municipi. Amb la cancel·lació de l’aval, el volum total del deute viu de
l’Ajuntament és de 0 euros, és a dir, no té cap tipus de deute.
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Voleu veure el vídeo de la sessió plenària
del 27 de gener que va gravar la Televisió
de Vandellòs (TVV)? El trobareu aquí:

L’Ajuntament rebutja la construcció de nous
magatzems de residus nuclears a les centrals
Amb l’aprovació d’una moció presentada pel PSC, JxCat, la FIC, Cs i el PP en la sessió plenària del gener

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar, el passat 27 de gener, la moció presentada
pel PSC, JxCat, la FIC, Cs i el PP, davant la decisió de construir emmagatzematges per al combustible gastat de les centrals
nuclears en les instal·lacions de la central per
temps indefinit, amb els vots a favor del PSC,
JxCat, la FIC, ERC, Cs i PP; i l’abstenció de la
CUP. D’aquesta manera, ha acordat:
1. Manifestar el més absolut rebuig a la
decisió presa pel Govern espanyol i ENRESA, sense tenir en compte el municipi,
de construir nous emmagatzemaments
de residus d’alta activitat en les centrals
nuclears. El motiu és que el Consell de Ministres, a proposta d’ENRESA, ha licitat la
construcció d’emmagatzemaments temporals descentralitzats (ATDs) a Almaraz,
Ascó, Cofrentes i Vandellòs II i ha iniciat el
procés d’ampliació del magatzem centralitzat de residus de baixa o molt baixa activitat de El Cabril, situat al municipi cordovès
d’Hornachuelos, per cobrir les necessitats
de desmantellament del parc nuclear.
2. Exigir al Govern l’establiment de canals
reals d’informació als municipis i a la
ciutadania i de participació en els processos de presa de decisions, tant en
la construcció de nous emmagatzemaments per al combustible gastat com en
l’ampliació del Cabril, incloent el debat
sobre les afectacions socioeconòmiques
negatives per als ciutadans/es i les mesures pal·liatives que s’han d’aplicar.

3. Proposar al Govern d’Espanya un pacte
d’Estat amb el món local representat per
l’Asociación Española de Municipios en
Áreas de Centrales Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC),
per definir les condicions que han de complir-se en la gestió de residus radioactius.
4. Manifestar que s’oposaran frontalment a
la construcció d’emmagatzematges que
no incloguin una instal·lació adequada
per al tractament de qualsevol incidència que pugui donar-se en el funcionament de la instal·lació.
5. Comunicar aquest acord a l’AMAC perquè
el traslladi juntament amb els acords dels
altres ajuntaments associats, al President
del Govern, a la Vicepresidenta tercera del
Govern i Ministra per a la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Secretaria

La Policia Local disposa d’un dron
per millorar la seguretat de la ciutadania

L

a Policia Local ha començat a utilitzar enguany el dron d’última tecnologia que va adquirir l’Ajuntament.
Aquest aparell servirà per reforçar la vigilància de superfícies grans com ara les
platges, els camps i els boscos del municipi, per controlar el trànsit i per donar cobertura a la tasca de les diferents regidories, per exemple, les de Turisme, Festes

i Cultura, quan organitzen esdeveniments
en què es concentra molta gent: o les d’Urbanisme i Obres i Serveis, per revisar l’estat
dels treballs. També serà útil en operacions de recerca i localització de persones
desaparegudes i de rescats, i per avaluar
els danys causats pels temporals, segons
ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Tomás Díaz.

d’Estat d’Energia, al President d’ENRESA i
als Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Senat, a les comunitats autònomes afectades, i a les propietàries de
les nuclears (Endesa, Iberdrola, i Naturgy).

“El canvi d’estratègia del Govern
central ens condemna a suportar
l’emmagatzematge dels residus
d’alta activitat per un llarg
període de temps sense preveure
cap política de correcció
dels seus efectes negatius en
l’economia local”, s’argumenta.
En el Congrés de l’AMAC, celebrat 23 al 25
de febrer, al qual va assistir l’alcalde com a vicepresident de l’Associació, es va abordar el futur
de l’energia nuclear i la gestió dels residus.

Voleu més detalls del projecte de reurbanització del tram de la
via Augusta comprès entre els carrers Vandellòs i Masriudoms?
En aquest enllaç podeu consultar-ne tota la informació.
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S’enderroca una antiga granja a Vandellòs
Els treballs de demolició de l’edifici i de condicionament del solar s’han iniciat aquest mes de març

ABANS
B. H.

E

l 3 de març van començar les obres d’enderroc de l’antic edifici industrial destinada a granja que està ubicat al centre de
Vandellòs, entre els carrers Mas Valentí, Joan Miró i Plaça
Catalunya. Aquest edifici, construït als anys 60, està abandonat i en
desús de de fa molts anys.
L’Ajuntament el va adquirir l’any passat amb l’objectiu d’enderrocar-lo, per evitar riscos, a causa del mal estat en què es troba i en
resposta a una demanda del veïnat; i també perquè va considerar que
el lloc en què està ubicat l’immoble és idoni per ser destinat a un ús
públic, especialment per a aparcament.
Les obres, adjudicades a l’empresa URCOTEX SLU per un import
de més de 92.000 euros aproximadament, tenen un termini d’execució de tres mesos.

DESPRÉS
JOSEP R. ARRUFAT

El projecte d’enderroc elaborat per l’arquitecte tècnic Albert Pedrola,
director de l’obra, inclou treballs previs de desmuntatge de l’enllumenat
públic i de retirada de materials potencialment contaminants o perillosos de l’interior, retirada de mobiliaris, runa, etc; així com la neteja i
esbrossada del solar i de la vegetació existent; i l’enderroc de totes les
edificacions existents, tant manualment com amb maquinària.

Condicionament del solar
Els treballs també consistiran en l’adequació del solar, de 985 metres quadrats de superfície; la protecció dels desnivells existents per
evitar riscos de caiguda, la recol·locació de l’enllumenat públic de les
voreres i les línies de distribució elèctrica i la plantació d’arbres a l’interior per fer-hi ombra.

Les obres de la Via Augusta
de l’Hospitalet, a bon ritme

A

l gener es van iniciar les obres de reurbanització del tram
de la Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant comprès entre
els carrers Vandellòs i Masriudoms, que van ser adjudicades a l’empresa Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada
S.A, per un import de gairebé 1,2 milions euros i un termini d’execució
previst de 7 mesos. Els treballs van a bon ritme i al tancament de La
Revista, ja s’havien instal·lat els serveis a la part central i s’estava treballant sobre els dos laterals.
“La idea és minimitzar les afectacions al trànsit i les molèsties causades a la ciutadania, permetre el pas als vianants i als vehicles i intentar
que les obres s’acabin al més aviat possible”, ha dit l’alcalde, Alfons Garcia.
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.

TEO CASTILLO
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A la pàgina web d’IDETSA podeu consultar les
bases de les subvencions d’eficiència energètica i
autoconsum de l’Ajuntament i d’altres ajuts municipals
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
un municipi en transició energètica
L’Ajuntament vol convertir-lo en un referent per al món local i per a la ciutadania i l’empresariat

U

n dels reptes que s’ha plantejat el consistori en aquest mandat és la transformació energètica del municipi. Per assolir-lo, ja ha dut a terme diferents accions, per convertir el municipi en un referent dins de
l’àmbit local i pel conjunt d’empreses i de veïns i veïnes del territori.
Entre aquestes actuacions destaca la instal·lació d’una caldera de biomassa forestal i d’una xarxa de calor
a la zona escolar de Vandellòs, que s’han posat en funcionament aquest mes de febrer i que permeten escalfar
l’Escola Valdelors i la Llar d’Infants Patufets. Aquesta instal·lació, que s’alimenta amb estella procedent de les
muntanyes de l’entorn, comportarà una reducció de 15,14 tones/any d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

Passem
d’emetre

16,4 1,26

tones/any
d’emissions de CO2

Reducció de

15,14

tones/any
d’emissions de
CO2 gràcies a
la caldera a la
zona escolar.

Cost de quasi

95.000 €

(per finançar les obres
l’Ajuntament disposa
d’una subvenció de la
Generalitat de 36.000 €)

Aquest sistema d’abastiment energètic amb biomassa forestal, més
econòmic, sostenible i respectuós amb el medi ambient, ja s’està
utilitzant des del passat hivern a dos equipaments municipals de
Vandellòs: a l’edifici de l’Ajuntament i al del Centre assistencial
polivalent, que acull el centre de dia i la residència per a la gent
gran, el consultori mèdic i el casal d’avis.

Subvencions disponibles
Des de l’any passat, l’Ajuntament subvenciona les inversions en instal·
lacions elèctriques fotovoltaiques o minieòliques per a l’autoconsum
en habitatges unifamiliars (autoconsum individual), edificis d’habitatges (autoconsum individual o compartit) i empreses (naus industrials i
locals). A més, continua donant ajuts per als sistemes de climatització

o obtenció d’aigua calenta amb energia solar tèrmica o biomassa i per
a les inversions en il·luminació amb tecnologia eficient.
L’any 2021, el consistori va destinar uns 30.000 euros a subvencionar 15 projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques; i 2.000 euros,
a 4 projectes relacionats amb els altres conceptes subvencionables.

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

Actualitat

11

145.708

KWh/any generaran
les 524 plaques
solars instal·lades
a la coberta de la
piscina

El consistori aposta per l’autoconsum elèctric

P

er reduir també el consum elèctric provinent de la xarxa, així com millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals i
potenciar l’ús d’energies renovables, l’Ajuntament
ha instal·lat plaques fotovoltaiques al Viver
d’Empreses i al Viver Tecnològic i, més recentment, al pavelló esportiu i a la piscina coberta de
l’Hospitalet de l’Infant.
L’energia generada a la coberta de la piscina serà
utilitzada per al consum propi de l’edifici. Es calcula que les 524 plaques solars instal·lades produiran 145.708 kWh/any, la qual cosa comportarà un

Més de

206.000
euros és el
pressupost total
de les obres

estalvi econòmic anual de 16.170 € i una reducció
d’emissions de CO2 de 23 tones a l’any.
Les 280 plaques instal·lades al pavelló esportiu
permetran abastir d’energia elèctrica aquest edifici
i els altres equipaments municipals situats en un
radi de 500 m. En aquest cas, es calcula que la producció solar fotovoltaica serà de 158.114 kWh/any i
que això suposarà un estalvi anual de 17.661€ i una
reducció d’emissions de CO2 de 25 tones anuals..

158.114

KWh/any generaran
les 280 plaques
solars instal·lades
al pavelló esportiu
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En el marc de la commemoració del 8M, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i la
Televisió de Vandellòs van emetre una programació especial a l’entorn de la dona.
Podeu veure-la aquí: @RadioHospitaletInfant @televisiodevandellos

Un programa d’actes complet pel 8M
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha celebrat el Dia Internacional de les Dones amb activitats per a totes les edats

A

mb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març,
les regidories d’Igualtat i de Cultura
van organitzat un programa d’actes, amb la
col·laboració de diverses entitats i dels mitjans de comunicació locals. Entre les propostes més destacades que es van oferir del 4 al
28 de març hi ha la projecció del documental guanyador d’un Goya el 2021 i la xerrada
col·loqui amb la seva directora, Mabel Lozano; l’espectacle “Veus que no veus” de la reconeguda pallassa Pepa Plana, el xou feminista “Calladitas estáis más guapas” i les IX
Jornades literàries “Paraula de dona”, que van
constar de quatre conferències a càrrec de
les escriptores Joaquima Nolla (la coordinadora), Gemma Lienas i Maria Lluïsa Amorós.
També hi va haver una xerrada col·loqui
a l’entorn de documental “Maternitats”, ideat pel Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç, CDIAP Baix Camp i Priorat;
dues sessions de cinema i dues de contacontes, la lectura del manifest institucional
i tallers d’igualtat a l’alumnat de l’institut.

Una festa com a colofó
El programa d’actes va finalitzar amb la Festa Dones Creadores, amb dos tallers: un de
dansa, impartit per l’Esther Sánchez, experta en mindfulness; i un altre de dj, a càrrec
d’AWWZ, una de les dj i productores més
reconegudes d’Espanya i Llatinoamèrica; i

amb els concerts de les artistes locals Júlia Bobb i Patrícia Benaiges; de l’artista de
Cambrils Bali Cejas; de la banda d’indi rock
Onniria, formada a Tarragona i Girona; i de
l’artista barcelonina AWWZ, que va oferir una
sessió de dj. Aquests concerts van ser gratuïts i van estar oberts a tothom.

Catalunya Ràdio garanteix
la cobertura del 100% de
les seves emissions

E
La comunitat educativa
demana el manteniment
de la jornada continuada

E

l Consell Escolar Municipal ha aprovat donar suport al
manteniment de la jornada continuada a les escoles per
al curs vinent. Aquest organisme integrat per persones
representants de l’Ajuntament i de la direcció, l’alumnat, el professorat, els pares i mares i el personal no docent dels centres
educatius del municipi, ha traslladat aquest acord als Serveis
Territorials d’Educació. L’Escola Mestral i l’Escola Valdelors tenen aquest horari des del curs 2016-2017, després que la Generalitat de Catalunya les inclogués en una prova pilot. La prova
tenia una durada de 3 anys i, des del curs 2019-2020, aquesta
modalitat de jornada s’ha renovat curs per curs.

l 16 de març es va inaugurar un nou centre emissor per
donar servei a la ciutadania del municipi. La infraestructura permetrà augmentar fins al 100% la cobertura poblacional de Catalunya Ràdio a través de l’FM, quan abans era
del 83,38%. L’increment implica 1.104 persones més. Pel que fa
a Catalunya Música, Catalunya Informació i iCat, la cobertura
passa del 83,24% al 99,96%, tot arribant a 1.111 oients potencials més. El nou centre emissor augmenta també la receptivitat
en algunes carreteres de la zona. En concret, des de Masriudoms a Tivissa, i des del coll de Fatxes fins a Llaberia.

Descobriu el nostre patrimoni aquesta Setmana Santa.
Aquí trobareu tots els detalls sobre les visites guiades que
tenim programades i podreu comprar-ne les entrades.

Cultura

L’Ajuntament senyalitza la tomba
de mossèn Vinaixa a Vandellós amb
l’assessorament del Memorial Democràtic
El consistori ha instal·lat una placa per donar context a la simbologia franquista que conté la làpida

L

’Ajuntament ha senyalitzat amb una placa la tomba de Mossèn
Joan Vinaixa, que està situada tot just a l’entrada del cementiri
de Vandellòs, seguint les pautes de senyalització de la xarxa
d’espais de memòria democràtica.
Aquesta làpida està inclosa al Cens de simbologia franquista publicat pel Memorial Democràtic, una institució de la Generalitat de de Catalunya que té per missió la recuperació, la commemoració i el foment de la
memòria democràtica a Catalunya (1931-1980). El motiu és que hi té gravada la següent inscripció en lletres majúscules: “D. Juan Vinaixa / Parroco
De Esta / VILLA / Mártir Por Dios / Y Por España / 10 agosto 1936 / R.I.P.”.
Per tal de contextualitzar la simbologia franquista que conté la làpida, l’Ajuntament va sol·licitar l’assessorament del Memorial Democràtic, que ha proposat reinterpretar la làpida amb el text que conté
la placa instal·lada.
Mossèn Joan Vinaixa va néixer a Tortosa el 1868 i va ser rector de la parròquia de Sant
Andreu de Vandellòs des de 1910 fins al dia de la seva execució, el 10 d’agost de 1936.
Aquell dia va ser detingut per un comitè revolucionari i afusellat a la carretera entre Tivissa i
Móra, a la partida de Riba.Va ser enterrat inicialment a Tivissa, però les seves restes van ser
traslladades al cementiri de Vandellòs el 4 de juny de 1939.
A Mossèn Vinaixa se’l recorda per haver participat de manera activa i destacada en
disposar del servei d’aigua potable per al poble, fent el proveïment des de la font de les
Basses l’any 1912, així com pel seu caràcter amatent i obert amb tothom.

Més de 5.000 visitants,
al Pessebre dels Estels

E

l XXIV Pessebre dels Estels va atreure més de 5.000 visitants. L’11 i el 12 de desembre, van assistir-hi 1.100 persones cada dia; i el 18 i 19 de desembre, 1.400 cada dia.
Des de l’organització es considera un èxit d’assistència, tot
i ser un 40% inferior a la de la darrera representació, al 2019, ja
que la situació de pandèmia va permetre celebrar el Pessebre,
amb limitació d’aforament però sense aglomeracions de gent.
L’Associació Masia de Castelló, que va organitzar el Pessebre
amb el patrocini de l’Ajuntament, ha assegurat que “el recorregut únic ha arribat per quedar-s’hi”.

Un programa de formació,
per a les entitats locals

L

a Regidoria de Cultura ha organitzat un programa de formació per a totes les entitats del municipi. L’objectiu d’aquest
programa, previst per aquest 2022, és donar suport a l’activitat que desenvolupen aquesta cinquantena d’associacions
i oferir-los recursos que permetin una millora de la gestió i les
programacions previstes. Amb aquesta finalitat s’impartiran tres
cursos, que aniran a càrrec de la Fundació Pere Tarrés: un curs de
gestió integral per a petites entitats; un curs de perspectiva de
gènere; i un curs de xarxes socials.
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Les noies i els nois que es vulguin inscriure al
projecte Singulars ho poden fer fins a finals d‘agost
a l’Oficina d’IDETSA o a través d’aquest enllaç:

Promoció econòmica

L’empresa municipal IDETSA fomenta l’ocupació
juvenil a través d’un nou projecte Singulars
Aquesta iniciativa està adreçada a persones joves en situació d’atur i no integrades en els sistemes d’educació

S

ota la denominació “Posant en valor el
territori i la innovació al Baix Camp”,
s’ha posat en marxa el nou projecte Singulars, per fomentar l’ocupabilitat de fins a 60
nois i noies de 16 a 29 anys de la comarca que
es troben en atur. Es portarà a terme a partir
del treball conjunt de cinc entitats públiques:
IDETSA (l’empresa municipal responsable de la
promoció econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), l’Ajuntament de
la Selva del Camp, l’Ajuntament de Cambrils, el
Consell Comarcal del Baix Camp i Mas Carandell, que coordina el projecte.
A banda de rebre orientació laboral, els
i les joves tindran l’oportunitat de mantenir
trobades amb empreses del territori, així
com l’opció de fer un d’aquests dos itineraris
formatius:
• Operacions bàsiques de cuina.
• Operacions auxiliars d’enregistrament
i tractament de dades i documents.
Ambdós permeten obtenir un certificat de
professionalitat de nivell 1 i inclouen un període de pràctiques en empreses del sector.

IDETSA ha contractat una orientadora
que portarà un grup de 20 persones joves
participants i que els acompanyarà en els
dos itineraris formatius: el d’Operacions bàsiques de cuina, de 350 h, en col·laboració
amb l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils; i el d’Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents,

de 440 h, en col·laboració l’Ajuntament de la
Selva del Camp.
Aquest projecte està subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons
Social Europeu en el marc de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.

SECCIÓ EMPRENEDORS

ARBOPAR:
més de 15 anys de trajectòria

L

’any 2006, Jacinto Arbonés i Jorge Parada van decidir associar-se i crear l’empresa ARBOPAR INSTALACIONES, una
empresa dedicada a instal·lacions elèctriques, fontaneria,
gas, clima i calefacció. Van començar la seva activitat al Viver
d’empreses d’IDETSA, que els va facilitar l’inici oferint-los una
nau de lloguer. A IDETSA també van fer el seu pla d’empresa, amb
l’ajut del Servei d’Assessorament a Emprenedors. Al cap de cinc
anys, es van traslladar a una nau més gran, al polígon Les Tàpies
de l’Hospitalet de l’Infant, on continuen actualment.
Els seus clients són molt variats: des de particulars, per a
instal·lacions i reparacions; obra en habitatges; obra civil; hotels
i càmpings; restauració i indústria. Des de fa uns anys estan treballant molt en el sector de les energies renovables, sobretot
en instal·lacions fotovoltaiques. Avui dia, la seva plantilla està
formada per 5 persones, però quan hi ha èpoques de molta feina
contracten més personal per reforçar l’equip.

Arbonés destaca que ofereixen un tracte personalitzat i proper
en la gestió i solució de problemes, cosa que fa que tinguin clients
fidels des de fa 15 anys. També intenten estar al dia amb formacions, de les novetats al sector. “Creem i dissenyem programes específics de cara a manteniments preventius, predictius i correctius
per a cada client, segons les necessitats”, apunta. El seu objectiu
és seguir creixent en un sector en què hi ha molta competència.

Aquí podeu veure les imatges que va gravar la Televisió
de Vandellòs (TVV) a la gala dels Premis Cambra Reus
2021, en què la MIDIT va rebre un guardó.

Promoció econòmica
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La darrera campanya “Fes-la rodar” deixa
un impacte econòmic de més de 220.000 ¤
D’aquests ajuts del consistori se n’han beneficiat 56 establiments i uns 2.340 veïns/es

L

es targetes moneder que l’Ajuntament va lliurar a la ciutadania
l’últim trimestre de l’any van revertir en un impacte econòmic
de més de 220.000 euros als negocis locals que es van adherir a segona convocatòria de la campanya “Fes-la rodar” de 2021. A
aquests 56 establiments d’equipament personal i de la llar, de restauració i d’alimentació és on des del 25 d’octubre fins al 3 de desembre,
els veïns i veïnes beneficiàries d’aquests ajuts per al foment del teixit
empresarial local –un total de 2.340 persones, aproximadament– es
van poder gastar les targetes, amb què el consistori va subvencionar
la compra de béns i serveis de la ciutadania a aquests negocis.

La regidora de l’Àrea de Promoció econòmica,
María José Gómez: “S’ha multiplicat gairebé
per 2 la inversió de l’Ajuntament, de 116.900 €,
revertida en una activitat de més de 220.000
als establiments adherits”.
De les 797 targetes que es van atorgar a les persones físiques i
famílies del municipi que complien els requisits establerts a les bases d’aquests ajuts, 747 (el 94% del total) van ser “Targetes Consum
100% Plus”, per a aquelles llars que superaven els valors de renda
fixats. Amb aquestes targetes, que tenien un saldo d’entre 100 i 160
euros, el 50% de l’import de la compra anava a càrrec de la targeta; i
l’altre 50%, a càrrec de la persona usuària.

La MIDIT rep un premi de
la Cambra de Comerç de Reus

L

a Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori (MIDIT), que aplega els municipis de Vandellòs i
l’Hospitlaet de l’Infant, Tivissa i Pratdip, va ser una de les 44
realitats empresarials guardonades en la gala dels Premis Cambra Reus 2021, que es va celebrar 16 de març a l’auditori Antoni
Gaudí de Fira de Reus.
La MIDIT ha guanyat un dels cinc Premis Comarcals Cambra
de Reus. “El guardó, més enllà de posar en valor la trajectòria de la
MIDIT, que es va constituir l’any 1995, vol subratllar la importància
de l’última iniciativa presentada al novembre, la creació a l’antiga
central nuclear de Vandellòs I d’un centre de protonteràpia de tractament contra el càncer”, tal com ha argumentat la Cambra.
L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i president de la
MIDIT, Alfons Garcia; l’alcalde de Pratdip, Joan M. Rovira i l’alcaldessa de Tivissa, Montserrat Perelló, van rebre aquest reconeixement
de mans de la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp,
Rosa M. Abelló.

Les altres 50 targetes (el 6% del total) van ser “Targetes Consum
100%”, per a aquelles llars municipals en situació de vulnerabilitat. Amb
aquestes targetes, amb un saldo que oscil·lava entre els 150 i els 320
euros, el 100% de la compra anava a càrrec d’aquesta targeta moneder.
En vista de l’èxit de la tercera convocatòria d’aquesta iniciativa (la
segona de 2021) l’Ajuntament preveu obrir enguany una nova convocatòria d’aquests ajuts, a la tardor.
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Menjar als establiments de restauració de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant pot tenir premi! Consulteu les
bases de la campanya Menja i Guanya!:

Turisme

El municipi renova el conveni de la Costa
Daurada per promocionar-se turísticament
Les 27 institucions públiques i privades que han rubricat l’acord participaran conjuntament en fires
nacionals, estatals i internacionals, a més de donar-se a conèixer mitjançant accions publicitàries

L

’Ajuntament ha signat el 18è conveni
Corner de la Costa Daurada. L’acord
preveu enguany la participació conjunta de 27 institucions públiques i privades
-entre ajuntaments, consells comarcals, patronats o associacions- en un total de cinc fires internacionals, dues fires estatals i una fira
nacional. També inclou altres accions de publicitat als mercats més importants per donar-hi
a conèixer els atractius turístics dels municipis
participants. La inversió global i conjunta serà
de 332.570 €, dels quals la Diputació de Tarragona assumirà 236.075 € (un 70,9% del total).
A la presentació del conveni Córner, que
va tenir lloc el 8 de febrer al saló de plens
de la Diputació de Tarragona, hi va assistir
la regidora de Turisme, María José Gómez.

Presència als principals mercats
El conveni Córner preveu la participació en
onze accions de promoció amb presència a
8 certàmens firals i altres esdeveniments,
sota el paraigua de l’Agència Catalana de
Turisme. En concret, la Costa Daurada serà
present als certàmens seguents: WTM (Londres), MITT (Moscou), Copenhaguen Bike
Show (Copenhaguen), IGTM (Roma) i Expo
du Vélo (Estrasburg), FITUR (Madrid) i NAVARTUR (Pamplona) i B-TRAVEL (Barcelona).

La Fira Internacional de Turisme FITUR,
es va celebrar del 19 al 22 de gener a Madrid. A la inauguració hi van assistir, la regidora i la tècnica municipal de Turisme, que
van parlar de les perspectives d’enguany
amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger
Torrent; amb la directora general de Turisme
de la Generalitat, Marta Domènech; i amb representants de la Diputació de Tarragona; de
Nàutic Parc-Costa Daurada i Terres de l’Ebre
i de l’empresariat local.

NAVARTUR, la fira comercial líder del
sector turístic al nord de l’Estat espanyol,
es va celebrar a Pamplona del 25 al 27 de
febrer. El nostre municipi hi va ser present
també dins de l’estand de la Costa Daurada
En l’àmbit de la comunicació i el màrqueting, es desenvoluparà una campanya de
publicitat conjunta en els mercats emissors
més importants de la Costa Daurada que
inclourà tres projectes amb accions adreçades als mercats català, espanyol i francès.

Els atractius de la nostra destinació,
a un centre comercial de Madrid

V

andellòs i l’Hospitalet de l’Infant
ha estat present al centre comercial ABC Serrano de Madrid.
Durant els dies 10, 11 i 12 de març, un
equip de la Regidoria de Turisme ha donat a conèixer els atractius del municipi
a la clientela d’aquest centre comercial,
ubicat al barri de Salamanca.
A l’estand propi que van instal·lar-hi,
van atendre les consultes de més de 350
persones, que es van interessar, sobretot, pels paisatges de costa, per l’oferta
d’activitats i per la gastronomia. El perfil

majoritari d’aquestes persones era públic
sènior i familiar.
Aquesta és la primera vegada que
el municipi s’ha promocionat en aquest
centre comercial. A l’octubre té previst
fer-ho al centre comercial Mendibil
d’Irun, que atrau públic de Sant Sebastià
i del sud de França. La Regidoria de Turisme considera que aquest tipus d’accions promocionals en què la destinació
és la protagonista són útils per captar
turistes i visitants d’una manera més
directa.

Sabeu que alguns arbres i plantes del nostre municipi
tenen veu? La Regidoria de Turisme us convida a jugar al
joc “Relats a l’ombra” i a guanyar un premi.

Turisme
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L’Hospitalet de l’Infant disposa d’una
zona d’estacionament d’autocaravanes
El consistori ha habilitat aquest nou servei en una parcel·la de més de 2.000 m² situada
al nucli urbà, entre els carrers del Ferrocarril i Serret dels Avencs i l’avinguda Via Augusta

D

avant l’increment actual de persones
que aposten pel turisme d’autocaravanes i la necessitat d’ordenar-lo al
municipi i de donar servei als i les visitants,
l’Ajuntament ha habilitat una zona d’estacionament d’aquests tipus de vehicles a l’Hospitalet de l’Infant, a un solar ubicat entre els
carrers del Ferrocarril i Serret dels Avencs i
la Via Augusta, que és l’avinguda des d’on
s’accedeix.
En aquesta àrea d’ús exclusiu per a autocaravanes no vigilada de 26 places s’ofereixen els serveis de presa d’aigua potable i
de buidatge d’aigües grises i negres.

“L’autocaravanisme és un
tipus de turisme sostenible.
Requereix una infraestructura
bàsica que permet la visita de
molta gent”, ha dit la regidora
de Turisme, María José Gómez.
Durant la temporada baixa l’ús és gratuït,
però a l’estiu es cobrarà 7 euros al dia per
l’estacionament. El preu estipulat durant tot
l’any per cada càrrega d’aigua és de 3 euros.
El temps màxim d’estacionament permès és
de 48 hores i les persones usuàries han de
complir una sèrie de normes, com s’explica

en un cartell informatiu: no poden fer foc en
el recinte, no poden vessar líquids fora dels
llocs de buidatge habituals i estan obligades
a mantenir l’àrea en perfecte estat de neteja,
entre d’altres.
Segons ha destacat la regidora de Turisme, María José Gómez, “la llibertat que
ofereixen les autocaravanes ha fet que cada
cop siguin més les persones que se sumen a
aquesta opció a l’hora de viatjar i fer escapades”. Actualment, a més de les 50.000 famílies espanyoles que es calcula que circulen
amb autocaravana per l’Estat, hi ha més de

Un reconeixement per als
autors/es de les imatges del
calendari de l’Ajuntament

L

a Regidoria de Turisme va organitzar, l’11 de gener, un acte
de reconeixement als autors/es de les imatges del calendari
de 2022 que ha editat el consistori. Aquestes imatges van ser
les més votades cada mes de 2021 pels seguidors de Facebook i
d’Instagram de Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.
Com a guardó, els i les igers guanyadores (Marcos Alcalá, Carmina Pastó, Georgina Segarrés, Diana Alarcón, Loida Ortega, Roberto
Garcia, Jaume Pena, Marcos Espinola, Àngels Gisbert, Montse Magriñà, Carme Badillo, Georgina Segarrés i Orsi Németh) van rebre un
lot de productes locals i unes còpies del calendari.

400.000 usuaris/àries provinents d’Europa
que venen a visitar el nostre país, o fan ús
de les instal·lacions ja que els va de pas en el
transcurs fins al seu destí.
Les estadístiques més recents descriuen
l’usuari mitjà de l’autocaravana com una
persona que en el seu temps de vacances
busca l’autonomia, el contacte amb la natura, la comunicació humana, la convivència i
els aspectes lúdic i cultural dels pobles pels
que passa, així com la seva gastronomia i
l’artesania local. Uns atractius que es poden
trobar a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
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Esports

Voleu consultar les tarifes per fer ús de les instal·lacions
esportives municipals o les activitats programades?
Ho trobareu a l’apartat d’Esports del nostre web:

L’alumnat de 5è de l’Hospitalet participarà
aquest curs en el programa Esport Blau Escolar
L’Ajuntament i el Club Nàutic han renovat l’acord de col·laboració per implementar
aquest projecte impulsat per la Federació de Catalana de Vela i la Generalitat de Catalunya

G

ràcies a l’acord de col·laboració que han signat l’Ajuntament
i el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, els 82 alumnes de 5è
de primària de l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant,
navegaran un cop a la setmana, durant el darrer trimestre d’aquest
curs, des de les instal·lacions del Club.
Així doncs, l’Escola Mestral participarà per segona vegada en el programa Esport Blau Escolar, impulsat per la Federació Catalana de Vela,
el Consell Català de l’Esport, el departament d’Educació i els Consells
Esportius de Catalunya, que té com a objectiu aproximar i promoure la
vela entre l’alumnat de 5è de primària dels centres educatius del litoral
català. Aquest programa, pioner a l’Estat espanyol, combina educació i
esport, i proposa una activitat de formació poliesportiva en l’esport de la
vela integrada dins de l’assignatura d’Educació Física.
Consisteix en 10 sessions anuals, distribuïdes en una primera sessió impartida al centre educatiu, 4 sessions de vela lleugera col·lectiva,
4 sessions de vela lleugera doble i individual i una última sessió que
consisteix en una jornada final de caire lúdic competitiu.
Per tal d’implementar el programa Esport Blau Escolar al municipi,
el passat 10 de novembre, l’alcalde, Alfons Garcia; i el president del
Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, Lluís Coll, van signar un conveni de
col·laboració, per mitjà del qual l’Ajuntament s’ha compromès a fer
una aportació econòmica de més de 2.000 euros al Club Nàutic per
ajudar a finançar l’activitat i l’adquisició de material.

“Volem continuar apropant els esports nàutics
als infants i joves, perquè tenen uns beneficis
físics, educatius i socials i es poden practicar tot
l’any”, ha dit el regidor d’Esports, Diego García.
L’Escola Valdelors de Vandellòs prefereix fer les sessions objecte
d’aquest conveni el curs vinent (2022/23), amb els i les alumnes de
5è i 6è de primària conjuntament, que són un grup reduït i van a la
mateixa classe. Per tant, aquest curs, aquest centre educatiu del municipi no participarà en el programa.

Gairebé 200 euros recaptats
amb la Cursa de Sant Silvestre

E

l regidor d’Esports, Diego García, ha lliurat els diners recaptats amb la X Cursa de
Sant Silvestre de l’Hospitalet a la presidenta de la delegació de la Lliga contra el
Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre que hi ha al poble, Gemma
Arias. Un total de 180 euros aplegats amb la inscripció d’un euro per participant que va cobrar
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament a favor d’aquesta entitat; i amb les donacions econòmiques
de la gent. En aquesta prova, disputada el 19 de desembre, hi van prendre part gairebé 150
persones. Els guanyadors van ser Iván Docampo González, del club RUNGALICIA-INTERESPORT i Nur Ortega, de Vila-seca.

Quasi 600
inscrits/es
a les activitats
de tardor/hivern

L

’oferta d’activitats de tardor/hivern de l’Àrea d’Esports ha atret
prop de 600 persones de totes
les edats. Inclou cursos de natació i
de raqueta (tennis i pàdel); activitats
poliesportives (handbol, bàsquet i
futbol sala) i propostes per a adults
(aiguagim terapèutic, gimnàstica de
manteniment i Pilates).
L’Àrea d’Esports brinda, a més, durant tot l’any, activitats dirigides (latino, step, cicling, tonificació, etc.) i el
pla municipal “Esport a l’escola”, en el
marc del qual, l’alumnat de les escoles del municipi practicaran enguany
atletisme, natació, caiac i vela.

Podeu veure tots els espais emesos per la
Televisió de Vandellòs, quan i on vulgueu,
a la pàgina web de la TVV.

Comunicació
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LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

Mabel Lozano, directora de cinema
És un dels rostres més
reconeguts de la televisió a
Espanya. Escriptora, guionista,
directora de cinema i actriu,
Mabel Lozano ha dirigit i
produït “Biografía del cadáver
de una mujer”, que va guanyar
el premi Goya 2021 al Millor
curtmetratge documental i
que ret homenatge a les dones
prostitutes que han estat
assassinades.
Què és “Biografía del cadáver de una mujer”?
És la història real d’una dona víctima de tràfic, Yamilet Giraldo, de com ve al nostre país
a buscar una oportunitat per a ella i els seus
fills i de com és assassinada pel proxeneta al
qual ja havia denunciat valentament.
És un documental que planteja un escenari inèdit, del qual mai s’ha parlat: què passa amb les dones assassinades en situació
de prostitució. Els seus noms no apareixen
en cap lloc. Es parla de prostituta abatuda a
trets, prostituta cremada viva, prostituta tirada en un munt de runa, prostituta, prostituta,
prostituta, no apareixen els seus noms en-

lloc. Llavors és una història única i a més té
una veu molt especial, que és la del seu fill.
El que més impressiona és que t’expliquen
coses molt personals, per què a tu?
Jo no faig pornografia del sofriment humà,
o l’utilitzo per vendre morbositat, perquè no
vull que ploris, vull punxar-te el budell, una reacció, un pro activisme.
El teu treball d’ara dista molt del dels teus
inicis...
És que en realitat jo no he canviat tant, és que
a mi ningú em coneixia, jo era per a la gent la
Remi de “Los ladrones van a la oficina”, la Mariluz de “La casa de los líos”. Era molt maca
i jove, venia del món de la moda i de la tele, i
feia un tipus de paper molt frívol, de noia ximple, i sembla com si de sobte hagués arribat
un platet volant, m’hagués il·luminat i m’hagués tornat solidària, doncs no! Jo vinc d’una
família de dones que eren feministes i tinc un
llegat molt important.
Com és tenir un Goya?
Mola moltíssim, sobretot perquè el meu discurs sobre el tràfic de dones va ser tema des-

Estrella Botello,
nova gerent del Patronat
Municipal de Mitjans

A

mb motiu de la prejubilació de Ricard del Amo, des del
passat mes de desembre, Estrella Botello és la nova gerent del Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació.
Publicista de formació i periodista de professió, forma part
de la plantilla de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant des dels inicis,
fa exactament trenta-quatre anys, com a cap de programació.
La seva intenció és continuar apostant per la informació i
l’entreteniment de proximitat; i contribuint a la cohesió social,
al foment de la llengua catalana i de la identitat local.

tacat a la nit en totes les xarxes socials i això
té un altaveu i un impacte impressionant.
Ets una de les 100 dones líders a Espanya en
la categoria Cultura, això l’estàs utilitzant en
pro de les dones que no tenen veu?
És el que hem de fer les dones, bastir ponts,
tendir mans, fer llaços. És cert que nosaltres
estem lluny de la igualtat, però arribarà i mentrestant, cuidem-nos entre nosaltres.

Canvis en la coordinació
i programació de la
Televisió de Vandellòs

L

a periodista Judit Brú, fins ara redactora de la TVV, és
la nova coordinadora de la televisió local, des del desembre. Una altra novetat són aquests dos programes:
“La Terrassa”, un espai d’entrevistes setmanal per conèixer de
més a prop els veïns/es del municipi, així com les persones
nouvingudes (s’emet els divendres després dels informatius);
i el programa d’esport local de Ràdio l’Hospitalet “Al segon
pal”, conduït per la Silvia Roman, que ha fet el salt a la pantalla
els dimecres després dels informatius i del programa “Food
Lovers”.
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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 01/03/2022
L’Hospitalet de l’Infant 5.675
Vandellòs 774
Masriudoms 111
Vanessa Park 137
Masboquera 113
L’Almadrava 53
Població disseminada 25
Total 6.888

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:
Anta Diallo Moreno, 09/11/2021
Kylian Borràs Reixach, 04/12/2021
Siena Levi Molí, 07/01/2022
Iván Sirisi Martínez, 04/01/2022
Dafne Lorenzo Sabaté, 03/01/2022
Henry Font Zagrean, 20/01/2022

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:
Ivan Plaza Salaet i Sara Garcia Santiago,
11/02/2022

DEFUNCIONS:
Rosa Vernet Casadó, 15/12/2021
Agustina Auví Margalef, 07/01/2022
Juan Marques Marques, 17/01/2022
Felix Javier Salinas Montiel, 22/01/2022
Juan Miguel Rodríguez Landeira, 07/02/2022

Representant a la Junta:
Alfons Tejero
Correu electrònic:
shp@fomentcultural.cat
Instagram: @shpfomentcultural
Local social:
Casa de Cultura Blanca d’Anjou

Entitats / Cuina

Nombre de membres: 6
(Santi Castellví, Gerard Martín,
Óscar Pinto, Jordi Solé, Marc Soler
i Alfons Tejero).

21

El grup està obert, però, a qui es
vulgui incorporar.

“Caella”
guisada amb
marisc i aromes
de mar
Cuiners: Pedro Prado i Jesús Donaldo Madrid
Establiment: La Figuerola Hotel & Restaurant

Secció Història i Patrimoni
de Foment Cultural

A

mb la idea és recobrar i potenciar l’esperit inicial de Foment Cultural
de l’Hospitalet de l’Infant, que era l’estudi de la història i del patrimoni
de la vila, va néixer a finals de 2021 aquesta nova secció de l’esmentada entitat local. Aquest grup està representat a la Junta de Foment per
Alfons Tejero i té l’objectiu de treballar en la divulgació de la història de l’Hospitalet i la recuperació del patrimoni local.
“Històricament, l’Hospitalet ha estat un poble petit, que va començar a
créixer a partir dels anys 60. Per aquest motiu, estem una mica orfes d’història. En tenim i molta, però no es coneix”, va argumentar Santi Castellví en l’acte de presentació que va tenir lloc el passat 27 de novembre a la Sala Infant
Pere, plena de gom a gom.

Aquest grup, que va néixer a finals de 2021, té
l’objectiu de treballar en la divulgació de la història
de l’Hospitalet i la recuperació del patrimoni local
La primera fita que s’ha marcat és donar a conèixer les fortificacions del
coll de Balaguer (trinxeres, búnquers, antiaeris, etc.), construïdes a la guerra
civil per tractar d’evitar l’avanç del bàndol nacional a Catalunya. Amb aquesta
finalitat, ha creat una ruta pel poble relacionada amb la història de la guerra
civil, que ha quedat plasmada en uns fullets que estaran disponibles ja aquesta Setmana Santa a les oficines de Turisme del municipi. La voluntat és que
aquesta sigui la primera guia d’una sèrie de rutes accessibles que posin al
descobert i en valor aquest període de la història al terme municipal. I també
té previst organitzar hi xerrades, sortides de camp i recreacions històriques.
Entre els seus projectes a curt termini hi ha la presentació del llibre Solo
con su destino, d’Alfonso Díaz, que recull el testimoni del seu pare (Ángel),
que va ser presoner al camp de concentració que hi va haver a l’Hospitalet de
l’Infant; i la publicació del llibre Quaderns d’història local, un conjunt d’articles
escrits per historiadors locals.

INGREDIENTS

Per persona:
• Tall de “caella”
de 150 gr
• 3 calamarsets
• 2 gambes
• 4 cloïsses
• 2 musclos
• 1 patata al caliu
• 1 ceba mitjana
• 1 gra d’all
• 2 tomàquets

ELABORACIÓ

E

• ½ litre de caldo
de peix
• 1 pastanaga
• Tomàquet fregit
(al gust)

n una cassola mitjana, hi sofregim la
ceba i l’all amb una culleradeta d’oli
d’oliva. Un cop estigui tot dauradet,
hi afegim els tomàquets tallats a daus i la
pastanaga també tallada petita i hi posem el
caldo de peix (que pot ser casolà o comprat).
Acte seguit, hi afegim els calamarsets,
les gambes, les cloïsses i els musclos i ho
deixem bullir tot a foc lent, fins que quedi una
salsa homogènia.
D’altra banda, marquem a la planxa el tall
de “caella”. Simplement volta i volta. Un cop fet
això, l’afegim a la cassola on tenim la salsa homogènia amb la resta d’ingredients. Deixem que
es cogui tot a foc lent 5 minuts més. Ja tenim
el plat preparat per presentar al gust juntament
amb la patata al caliu com a guarnició.
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Fotogaleria

motor a Vandellòs.
Baixada de vehicles sense
dié
Sala
er
Foto: Rog

Visita de l’Home dels Nassos a l’Hospitalet.
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!

Una imatge del mapping nadalenc.
Foto: Judit Brú

a Vandellòs.
Visita de l’Home dels Nassos
dié
Sala
Foto: Roger

Balconada reial a l’Hospitalet de l’Infant.
Foto: Teo Castillo

Benvinguda als Reis Mags a Vand
ellòs.
Foto: Nabil Chehade

udoms.
ls carrers de Masri
Els Reis Mags pe
ié
Foto: Roger Salad

Els Reis Mags a cavall per Masboqu
era.
Foto: Roger Saladié

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.

X Cursa de Sant Sil
vestre.
Foto: Francesc Madu
rell

Trobada d’autocaravanistes a Vandellòs.
Foto: Jordi Santacana

Disco per Xics al Carnaval de l’Hos
pitalet.
Foto: Ariadna de la Calle

La rua infantil del Carnaval de Vandellòs.
Foto: Francesc Madurell

Fotogaleria

ipals jubilats/ades.

Acte d’homenatge als empleats/ades munic
Foto: Roger Saladié

Concentració per la pau per la guerra d’Ucraïna.
Foto: Roger Saladié

ospitalet.
r per Carnaval a l’H
Animació al carre
ié
Foto: Roger Salad

Rua de Carnaval a Vandellòs.
Foto: Roger Saladié
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La fotografia històrica

Jovent de l’Hospitalet als anys 40 del segle XX.
Imatge del Centre d’Estudis de l’Hospitalet de
l’Infant (CELHI) cedida per Paqui Vidal.

