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Editorial
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Un estiu nou?

E

nguany l’estiu meteorològic s’ha avançat, però el que més
s’han anticipat són les ganes de viure un estiu alliberats de
tota mena de limitacions. I és que, després de dos estius plens
de restriccions, tots els referents de qualsevol magnitud ho fan respecte l’any 2019, com si res no hagués passat. I ha passat, déu n’hi do el que hem passat!
La millor manera de tenir un molt bon estiu és aprendre de les lliçons viscudes en
els anys anteriors, que ens diuen que cal prendre tot tipus de mesures perquè, sense
renunciar a passar-nos-ho bé, puguem ser capaços d’afrontar la resta de l’any amb les
millors perspectives.
Per aconseguir-ho, cal fer un ús sostenible i racional dels recursos que la natura
ens ofereix. En el nostre cas, parlem de les platges i dels paratges naturals que ens
envolten, que hem de respectar per preservar-los.
Us animem a gaudir de l’àmplia programació d’actes que s’ha preparat des de
l’Ajuntament amb la col·laboració de les nombroses entitats locals que, com és costum, també volen oferir als seus associats i veïns totes aquelles activitats que durant
aquests dos llargs anys han quedat ajornades o alterades.
Amb l’esforç i la col·laboració de tots i de totes, estic convençut que aquest serà
un bon estiu en tots els ordres (turístic, laboral, cultural, festiu, esportiu...) i que això
millorarà la nostra salut emocional i ens permetrà afrontar nous reptes amb la major
il·lusió col·lectiva.
Bon estiu, bones festes i bones vacances.
Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Entrevista
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Diego García
Regidor de Joventut,
Igualtat, Esports i Festes
És veí del municipi des de 2008, quan va començar a
treballar a l’Escola Municipal de Música com a docent,
per posar-se al capdavant del departament de percussió i música moderna. Des del juny de 2019, és regidor
de l’Ajuntament.

“Volem promocionar el municipi amb l’esport”

F

a uns dies van finalitzar les festes de
Sant Joan i de Sant Pere. Es va veure
que la gent tenia ganes de festes...
Sí, hem viscut uns dies intensos, amb molta
participació per part del públic i també de les
entitats, i hem tingut l’oportunitat de recuperar actes que no vam poder celebrar per culpa de la pandèmia, com el Carnaval. Gràcies
a la feina del personal de la Regidoria de Festes, d’altres departaments de l’Ajuntament,
de la Comissió de Festes de l’Hospitalet, del
Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs i de la resta d’associacions dels diferents nuclis hem pogut gaudir d’unes festes
amb un accent local molt marcat.
Com van els preparatius de la Festa de Sant
Roc de l’Hospitalet?
Ara que les restriccions per la COVID-19 són
mínimes i que ens permeten planificar els
actes amb més temps, tenim pràcticament
tancat el programa. Volem que sigui una festa participativa i una bona experiència que
puguin recordar el veïnat i els visitants de totes les edats. La nostra voluntat és presentar
el programa el proper 26 de juliol, aprofitant
la celebració del concert dels 40 Principales,
per donar la màxima difusió.

campionat; i l’Àrea d’Esports ha aconseguit
els seus objectius: promoure l’esport i apropar diferents disciplines esportives al veïnat; i
promocionar el municipi a través de l’esport. El
Mundial ha tingut un impacte i ha servit per dinamitzar l’activitat econòmica i turística. Prova
d’això és que els allotjaments van estar pràcticament al 100% de la seva ocupació. La Volta
Ciclista a Tarragona, que es va celebrar a l’Hospitalet de l’Infant el cap de setmana següent
i els campus i campionats que hi ha hagut i
que tindran lloc durant aquest estiu al municipi
també persegueixen aquesta finalitat.

Tenim previst presentar el
programa de la Festa de Sant
Roc el proper 26 de juliol, al
concert dels 40 Principales que hi
haurà a l’Hospitalet de l’Infant,
per donar la màxima difusió

Quins artistes actuaran en aquest concert?
Beret, Dani Fernández, Álvaro de Luna, Bombai, Walls, Lérica, Samuraï, Pol Granch, Belén Aguilera, Depol i Sexenni.

Quins clubs i entitats està previst que utilitzin aquest estiu les instal·lacions esportives municipals i hi facin estades?
Per exemple, la secció de gimnàstica rítmica
del Nàstic de Tarragona, la Federació Catalana de Voleibol, la Federació Andorrana de
Taekwondo... També hi ha programat un
campus inclusiu de gimnàstica rítmica dirigit per Tania Lamarca, medalla d’or als Jocs
Olímpics d’Atlanta 96.

L’Hospitalet de l’Infant ha acollit recentment el Mundial de Trial GP. Quina valoració fa d’aquest esdeveniment?
Molt positiva. Tant pilots com persones aficionades al motociclisme han pogut gaudir del

Hi ha previst algun esdeveniment esportiu
més per a aquest estiu?
La 12a Cursa popular de l’Hospitalet de l’Infant, el 31 de juliol; i el triatló, el 3 de setembre, entre altres competicions.

La Regidoria de Joventut també ha organitzat diverses activitats
Sí, el jovent té al seu abast una oferta de cursos que són del seu interès, segons l’enquesta
que es va fer a l’alumnat de l’institut. Enguany
estem apostant per una política d’apropament
a aquest col·lectiu, que consisteix a anar als
seus entorns (a l’escola, a l’institut...) i oferirlos xerrades i tallers de diferents temàtiques,
com per exemple, sobre diversitat sexual i de
gènere, per arribar a tots els joves del municipi. I també estem ultimant els treballs d’elaboració del nou Pla Local de Joventut.
Expliqui’ns ara alguns dels darrers projectes que s’han tirat endavant des de la Regidoria d’Igualtat
La Junta de Govern Local aprovarà en breu
l’adhesió de l’Ajuntament al protocol comarcal
d’actuació davant violències sexuals en espais
públics d’oci. Aquest protocol el desplegarem a
la Festa de Sant Roc i a aquells actes en què
sigui necessari, perquè apleguen molta gent,
per exemple, al festival Aglà de Vandellòs. A
més d’instal·lar-hi punts violetes, formarem a
les entitats que organitzen activitats o hi col·
laboren perquè sàpiguen com procedir davant
d’aquests tipus de situacions indesitjables.
D’altra banda, al ple municipal del 2 de juny es
va aprovar el Pla d’Igualtat 2022/25 de l’Ajuntament i dels seus organismes dependents
Efectivament. Disposar d’un Pla d’Igualtat,
més enllà de ser una obligació per a l’Ajuntament, és una oportunitat per posar de manifest, d’una manera rigorosa, possibles situacions de desigualtat i per establir mesures
correctores. Això li pot reportar un entorn de
treball més just i inclusiu.

4

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

Nou servei de transport exprés

F

acilitar la mobilitat mitjançant una millora del transport públic és un dels objectius en el qual s’hi ha estat treballant
a escala municipal i supramunicipal
des de fa molts anys. Finalment,
aquest mes de març ha entrat en
funcionament un nou servei de bus
exprés que permet unir l’Hospitalet
de l’Infant amb Reus i Tarragona.
Es tracta de dues línies ràpides que
han de constituir una alternativa
real al transport particular i que han
de permetre guanyar temps alhora
que oferir un servei molt més sostenible, llargament reivindicat.
L’objectiu és que aquests busos exprés puguin donar servei als
nostres veïns i veïnes que estudiïn
a l’antiga Universitat Laboral o a
les diferents facultats de de Tarragona, així com als que ho facin
a les facultats i centres de Reus
o hagin de desplaçar-se a l’Hos-

pital de Sant Joan. Així doncs,
qualsevol veí podrà arribar en
poc més de 30 minuts al centres
d’aquestes dues ciutats referents
del Camp de Tarragona, sense necessitat de fer cap escala i en un
temps molt millorat respecte del
que s’ha estat oferint fins ara. A
més, els bitllets formen part de la
tarifa integrada de l’ATM.
L’acord ha estat fruit de la col·
laboració entre els ajuntaments
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp amb el
Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, la qual es
farà càrrec dels serveis.
Aquesta és la primera fase
d’una millora en l’oferta de transport públic al nostre municipi que
ha de créixer potenciant la connectivitat més quotidiana, afavorint la intermodalitat amb l’estació
de tren de l’Hospitalet de l’Infant.

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

És així com cal actuar ?

J

unts creiem que la manera d’actuar de l’equip de
govern PSC-C’s cada cop
és menys transparent i més autoritària. Us posem dos exemples
recents del seu tarannà:
S’ha creat una nova Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de
l’Hospitalet de l’Infant amb nou NIF,
per desvincular l’anterior de l’Ajuntament perquè l’Alcalde (segons
les seves paraules) «a l’Antiga associació de Voluntaris li ha perdut
la confiança degut a la seva inactivitat i manca de responsabilitat
efectuada en els darrers anys».
Les acusacions són greus,
l’explicació rebuda resulta sorprenent i fluixa de contingut. El conjunt de les formes utilitzades són
poc correctes. Creieu que és així
com cal actuar? Davant d’aquests
fets, JUNTS a part d’explicar-ho,
volem agrair a l’antiga associació

Maria Elidia López

Esmeralda Saladié

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

Fem balanç

A

aquestes alçades de la
legislatura toca fer una
valoració de l’actuació de
l’equip de govern.
El que s’ha fet, o al nostre entendre, millor el que NO s’ha fet.
La FIC no pot entendre que amb
més de 3 anys de mandat l’únic
que s’ha fet d’extraordinari ha estat la implantació de les Zones
Blaves, que no deixa de ser una
càrrega impositiva per veïns i visitants. I és que encara que ens
diguin que els veïns i veïnes del
municipi no paguen, no és cert.
La FIC revertirà aquesta situació.
No entenem que 7 mesos
després de les al·legacions al projecte de la residència, per cert, desestimades, no estigui ni tant sols
adjudicat. Sembla que a l’equip de
govern la nostra gent gran li importa ben poc. No podem entendre que el que es va «vendre» com
un gran projecte de la Via Augus-

la tasca duta a terme i desitjar
sort i encerts a la nova.
La funció d’un «toldo» és fer
ombra. JUNTS vam presentar
una moció perquè els tècnics facin un estudi sobre el tendal de la
Plaça Drs. Gil Vernet de Vandellòs,
perquè no fa ombra i no s’utilitza,
amb l’objectiu final de fer propostes de millora perquè aquest
s’adapti, el màxim possible, als
usos i necessitats de les veïnes
i veïns. És a dir, recollir opinions
ciutadanes, analitzar la informació recollida i actuar. Entenem
que aquesta proposta d’estudi no
és una demanda esbojarrada.
La sorpresa és que l’Alcalde i
el seu equip, tot i que reconeixen
que s’ha de fer un estudi, no donen
suport a la nostra proposta. Per
què?... La lectura i les conclusions
les podeu fer cadascú de vosaltres. BON ESTIU a tothom!

ercvandelloshospitalet@gmail.com
@esquerravandelloshospitalet
@Esquerra_VH
@erc_vandehospi

Tanta roba i tan poc sabó

ta per reactivar el comerç, quedi
reduït a una zona d’uns 200 m
d’aparcaments i les voreres una
mica més grans. Ens alegrem
pels comerços d’aquella zona,
però què passa amb la resta de
la Via Augusta, on també hi ha comerços, i a tota la zona de carrers
de vianants del nucli antic?
No podem entendre que amb
una part de govern que s’anomena socialista i progressista no es
vulgui adherir a una campanya
a favor de les dones per la frase
«SENSE DONES NO HI HA VIDA».
O és que l’altra part de govern que
no és ni socialista ni progressista
els ha fet claudicar?
El Sr. Batlle es vanagloria cada
dia de tenir uns comptes sanejats
amb un bon romanent. En canvi,
unes obres necessàries no es fan.
Esperem que algun dia totes
aquestes mancances la FIC les
pugui revertir.

H

em entrat en el tercer any
de legislatura i ara l’equip
de govern ha de córrer
per tal de fer alguna inauguració.
No ens val l’excusa de la pandèmia, ja portem 11 anys de govern del PSC i cada legislatura
ens presenten els mateixos projectes, alguns mai arriben i altres
sembla que començaran a veure
la llum. Ens referim, per exemple,
a la zona esportiva de la Porrassa, la Comissaria de la Policia, la
residència d’avis i la remodelació
del Nova Llum, entre d’altres.
En referència al projecte de la
residència d’avis de l’Hospitalet,
des d’ERC lamentem profundament aquest model per a la nostra gent gran, creiem que s’hauria
d’haver contemplat com un espai
on qualsevol persona gran pugui
continuar el seu projecte de vida,

sigui dependent o no. Trobem a
faltar comoditat dels serveis i dels
espais, on les plantes dormitori
fossin més íntimes i les zones
terapèutiques més espaioses. A
més a més, hi haurà una manca
de despatxos per als professionals. Tot plegat molt millorable.
Respecte a la remodelació del
Nova Llum, un projecte pressupostat en mig milió d’euros d’una zona
esportiva i lúdica, hauria de contemplar com a mínim vestuaris. L’espai
s’ha de remodelar, sens dubte, però
és l´únic espai a l’aire lliure en el qual
es duen a terme tornejos esportius,
festivals de diferents disciplines artístiques i altres esdeveniments que
requereixen que la pista multiesportiva no es redueixi com està plantejat en el projecte.
En conclusió, tanta roba per
tan poc sabó.

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

@ajvandellos_hospitalet

Opinió dels portaveus municipals

@ajuntament_vh

Ivan Torrobella

Tomás Díaz

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

A

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

¡Mucha paciencia este veranito!

Què és l’antifeixisme?
Europa ens trobem en un
context polític on es produeix un auge generalitzat
de l’extrema dreta, en les seves
diferents formes. Davant aquesta situació, i fixant la mirada en
el nostre municipi amb voluntat
preventiva, proposem la conscienciació, l’organització i la lluita
antifeixista com a únic remei davant la barbàrie.
La violència física i simbòlica contra els independentistes,
col·lectius LGBTI, gent d’esquerres, immigrants, pobres o qualsevol que se surti d’allò que els
feixistes consideren com a acceptable, ha anat en augment els
darrers anys. La raó cal cercar-la
en l’acció d’uns mitjans de comunicació de masses posats al
servei del capital, el qual utilitza el
feixisme com a força de xoc. Ja
ho va advertir Malcolm X: «Aneu
amb compte, els mitjans us faran

odiar els oprimits i estimar els
opressors».
Aquest discurs ha anat calant
en certs sectors de la població.
Cal rebatre els arguments feixistes i racistes que escoltem al
carrer en el dia a dia. Quedar-se
callats suposa convertir-se en
còmplices. Però amb això no
n’hi ha prou, és imprescindible
organitzar-se i actuar col·lectivament. Partits presents al consistori municipal, com ara el PSC,
Ciudadanos o el PP han anat a
manifestacions de la maneta de
l’extrema-dreta, amb l’excusa de
la indivisible unidad de la Patria.
Sense un antifeixisme organitzat, combatiu i militant, correm
el perill de convertir-nos en una
massa adotzenada, sense ànima
i en mans del gran capital, sotmesos a aquesta aliança tan espanyola i tan casposa que conformen
el Règim del 78 i l’IBEX-35.

H

oy casi todos los conductores sabemos lo que es
una retención de vehículos, y sabemos el peligro que entraña circular por una colapsada
AP-7 donde se han incrementado
los accidentes. A pesar de saberse hace 30 años la fecha de finalización de la concesión, ninguna
administración ha efectuado un
estudio del impacto que tendría el
levantamiento de las barreras en
el volumen de tránsito, ni ha previsto que se necesitaría un tercer
carril, entre L’Hospitalet de l’Infant
y Amposta, zona donde se producen atascos de fin de semana
más fiestas.
El Servei Català de Trànsit habilitará carriles adicionales y restringirá el paso de camiones unas
determinadas horas en la AP-7
para los fines de semana de julio,
como siempre por mala gestión y
falta de previsión. Por otro, lado

el Ministro anuncia un proyecto
ejecutivo para finales de este año,
difícil de creer, lo que supone que
por mucho que corran en 2025
posiblemente no estén ejecutadas las obras. Tanto el Gobierno
central como el de la Generalitat,
ante este problema grave, no han
tenido capacidad de resolución,
una vergüenza más de nuestros
líderes.
Los transportistas han pedido
a las administraciones «carreteras para poder trabajar y circular
en condiciones» y han señalado
la «falta de infraestructuras», esto
no es nuevo sino que se trata de
dejadez de nuestros líderes comunitarios y nacionales. En «Cs»
hace años que venimos proponiendo la construcción de un tercer carril en la AP-7 y también el
desdoblamiento de la N-340, de
l’Hospitalet de l’Infant hasta la
provincia de Castellón.

Sílvia Pujol

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

La culpa es de la guerra

C

ada vez que surge un problema, hay una crisis política o se produce un grave
error de gestión por parte de los
gobiernos de izquierda en España,
la maquinaria mediática se activa
para extender cortinas de humo.
La finalidad, por supuesto, es desviar la atención de la ciudadanía.
¿Tenemos la gasolina más cara de
Europa? La culpa es de la guerra. ¿
Y ya no se puede pagar la factura
de la luz? La culpa es de la guerra.
Con esta premisa, no es de
extrañar que en el Congreso de
los Diputados no se tomen decisiones, que más que medidas
son parches, mientras que los
grandes debates se centran en
cuestiones tan trascendentales para los españoles como «el
riesgo de reproducir roles y estereotipos sexistas en el uso de los
juguetes» (sí, de los juguetes de
toda la vida, como las Nancys o
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los soldados de plástico). ¡Cómo
olvidar las críticas a nuestro excelente sector cárnico, o a productos tan extendidos como el vino
o la cerveza!
Y en el Olimpo de las maniobras evasivas, las que lanza Igualdad, patadas al diccionario mediante, que provocarían de usarse
el absurdo de convertir cualquier
texto en una larga lista de conceptos indeterminados.
Sin embargo, solo hay que
leer la prensa para ver que las
preocupaciones de la gente están
en otras cosas. Hay dificultades
para llegar a fin de mes porque el
recibo de la luz es el más caro de
la historia (¿alguien recuerda qué
le decía Sánchez a Rajoy?), llenar
el depósito tiene un coste astronómico y la compra de la semana
se lleva la mitad de la nómina.
¡Pero no hay problema! La culpa es de la GUERRA.
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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:

Juny 1813, saqueig de Vandellòs
Per Óscar Pinto

L

a commoció i el patiment de la guerra semblen quedar difuminats amb el pas del temps. Els successos ocorreguts a Vandellòs el juny de 1813, plens de dramatisme i dolor mereixen la
nostra atenció i record.
El desenvolupament de la Guerra del Francès al nostre territori es
va veure accelerat el mes de juny de 1813. Una flota anglosiciliana es
va acostar a Tarragona des d’Alacant amb l’objectiu d’atacar la ciutat
en poder dels francesos des de 1811.
Per impedir que tropes franceses des del sud poguessin socórrer els acantonats a Tarragona, els aliats van desplaçar diversos
vaixells de guerra i tropes d’infanteria al Coll de Balaguer. El seu
objectiu era prendre el Castell de Sant Felip, clau del pas pel Coll.
Dibuix d’un saqueig. Extret d’Internet.

què s’esmentaven dates de naixement, bateig, matrimoni i defunció
dels veïns, privant-nos d’aquesta valuosa informació.
Els veïns, davant la violència de les tropes franceses, fugen, deixant enrere tots els seus béns i vitualles. És fàcil imaginar el patiment i la desesperació dels veïns, fugint amb allò posat i poca cosa
més. On es van refugiar? En aquell moment desconeixien quan podrien tornar a casa seva. És molt probable que la majoria fugís cap
a l’Hospitalet de l’Infant. De fet, un informe britànic explica com les
seves tropes de cavalleria es troben a Masriudoms amb l’alcalde de
Vandellòs, que els explica la situació del poble.

Ocupat el Perelló pels francesos, el seu alcalde
va ser capaç d’enviar informació militar als
comandaments britànics situats al Castell de
Sant Felip i es va superar el bloqueig
Imatge aèria de Vandellòs. Foto: Óscar Pinto.

Ho van aconseguir el dia 7 de juny, després d’un setge i atac artiller.
Quan les tropes de Suchet van arribar al Coll des de Tortosa es van
trobar que els aliats dominaven el pas, amb la qual cosa era impossible
avançar amb l’artilleria cap a Tarragona. Suchet, davant d’aquesta situació, va decidir enviar les tropes de la brigada Pannetier perquè sense
artilleria, pel flanc esquerre a través de les muntanyes, per camins de
ferradura intentessin socórrer els assetjats a Tarragona. Aquests camins de muntanya convergien a Vandellòs. Aleshores el domini francès del territori era molt escàs, ja que no controlaven els pobles de
l’interior com Vandellòs. En arribar al poble, els francesos el sotmeten
a un saqueig en tota regla. El capellà del poble en aquell moment és
Joaquimo Paladella i ens deixa un gran testimoni del saqueig. Ho fa
amb un document ple de dades i de vivències. Explica Paladella que
van sotmetre tot el poble a aquest saqueig amb violència. L’església és
assaltada mitjançant la voladura d’una paret que donava al cementiri
que envoltava l’església, a l’actual emplaçament de l’Ajuntament de la
vila. Un cop a dins, ens explica Paladella que van profanar tot el que de
sagrat hi havia a dins. A més, van destrossar els llibres de registre en

Les tropes franceses del general Pannetier ascendeixen el dia 12
de juny les muntanyes que envolten Mont-roig i als seus cims encenen
grans focs amb l’objectiu d’avisar les tropes acantonades a Tarragona
de la seva presència. Els preocupava en gran manera no sentir el soroll
de l’artilleria atacant la ciutat, sospitant que podia haver estat presa.
Desconeixien les tropes franceses que l’atac aliat a la plaça va ser un
petit desastre, ja que malgrat l’avantatjosa quantitat de tropes que van
envoltar la ciutat, aquestes van ser incapaces de prendre-la, i van deixar abandonada gran quantitat d’artilleria en el seu reembarcament.
Murray, comandant britànic, va arribar a ser jutjat per aquest fet.
La veritat és que l’estada de les tropes franceses a Vandellòs
només es va prolongar fins al 16 de juny. Aquest dia decideixen retrocedir cap al Perelló pels mateixos camins pels quals havien arribat.
Un altre document commovedor ens explica una tragèdia succeïda a Vandellòs en aquestes dates. Al Liber Defectorum Qui Sepeliuntur In Cementari de Vandellos, el seu rector, Joachimo Paladella, ens
diu que el 16 de juny de 1813 va ser enterrat, per mans del seu fill,
el veí Josep Auvi, de renom Lo Coixet, consort de María Gil e fill de
Josep Auvi i de Teresa Margalef. Ens diu que no va rebre cap sagrament, ni va fer testament, per haver quedat malalt a casa seva quan
els francesos van saquejar el poble i el van matar.

En aquest apartat del web de l’Ajuntament,
dedicat a les notícies, podreu posar-vos
al dia de l’actualitat del municipi
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S’apropa el final de les obres
de la Via Augusta de l’Hospitalet
Si es manté el ritme dels treballs, podrien estar enllestides a finals de juliol

TEO CASTILLO

S

egons calcula l’Ajuntament, les obres de reurbanització del
tram de la Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant comprès entre els carrers Vandellòs i Masriudoms, que es van iniciar al
gener, s’acabaran a finals de juliol. El termini d’execució dels treballs,
que van ser adjudicats a l’empresa Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada S.A, per un import de gairebé 1,2 milions
euros, és de 7 mesos, per la qual cosa haurien d’estar enllestits a
mitjans d’agost, aproximadament, però si no hi ha imprevistos i les
obres evolucionen al mateix ritme que ho estan fent, aquest termini
es podrà escurçar.
Al tancament de La Revista, s’hi havia començat a col·locar el paviment de les voreres i a plantar els arbres i la vegetació. Les actuacions que es deixaran pel final consistiran en la col·locació de l’aca-

bat asfàltic per on circulen els cotxes i en l’habilitació de les places
d’aparcament, perquè les llavors que s’hi plantaran puguin arrelar i
creixi la vegetació.

Amb aquesta acció es vol prioritzar l’ús cívic
de l’avinguda i promoure l’activitat econòmica
L’objectiu del projecte, recordem, és doblar l’amplada i la superfície de la majoria de trams de les voreres d’aquest tram de l’avinguda,
per dotar-lo de major espai per als vianants, per permetre un passeig
agradable i allà on calgui terrasses o espais d’estada; i incrementar
les places d’aparcament (n’hi haurà més del doble), per afavorir les
dinàmiques comercials de l’entorn proper.

Es posa en marxa un
tractament terciari a Vandellòs
per a la reutilització de l’aigua

E

l consistori ha impulsat un sistema de tractament terciari
situat a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de
Vandellòs. Per implantar-hi aquest sistema, va contractar
les obres a Comaigua.
Els tractaments terciaris d’aigües residuals són processos de
depuració addicionals i avançats que permeten reduir la càrrega
de contaminants, sòlids en suspensió i terbolesa, així com els microorganismes patògens (virus i bacteris); i assegurar la qualitat
de l’aigua. Es duen a terme normalment en les EDARS a continuació del sistema de tractament secundari.
El tractament terciari possibilita reduir la càrrega contaminant
de les aigües residuals permetent, no sols el seu abocament al
medi natural, sinó la reutilització com a recurs hídric alternatiu.
Amb aquest sistema s’estima que es reutilitzarà un volum d’aigua anual de 39.500 m3.

L’estació de regeneració d’aigua està ubicada a una nova
edificació, dividida en tres espais. En una primera sala s’ha instal·
lat l’equip de filtració d’anelles; en una segona, l’equip de dosificació química amb el corresponent dipòsit de clor; i finalment, una
coberta on s’allotja el filtre de sorra a l’exterior.
L’obra, que té un pressupost de més de 48.000 euros, ha estat
finançada íntegrament per l’Ajuntament.
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Al web municipal podeu consultar
l’agenda d’actes d’estiu, organitzats per
l’Ajuntament i diverses entitats locals

L’Ajuntament ha fet diverses millores
a les platges del municipi i a la façana
litoral de l’Hospitalet de l’Infant
Les principals han consistit en la instal·lació d’ un parc de cal·listènia, noves torres de socorrisme,
passeres, zones d’ombratge, nous punts verds; i tres elements decoratius al passeig marítim

L

a nova temporada de platges s’ha iniciat enguany amb diverses novetats.
Entre aquestes, hi ha la instal·lació
d’un parc de cal·listènia a la platja de l’Arenal, entre la pista multiesportiva i la Base
Nàutica, perquè qui ho desitgi pugui entrenar-se amb exercicis físics que utilitzen el
pes del seu propi cos; i la col·locació de nous
punts verds i de noves torres de socorrisme
a totes les platges del municipi.
També s’han instal·lat dues noves zones
d’ombratge (una a la Platja de l’Arenal, a la
zona de l’espigó; i una altra a la Platja de l’Almadrava, al costat de la zona de vigilància)

i noves passeres i plats de dutxa a la Platja
de l’Arenal, on també s’han millorat les connexions elèctriques.
En totes aquestes millores a les platges,
el consistori ha invertit més de 80.000 euros.
Aquests no són els únics diners que
l’Ajuntament es gastarà enguany en les platges. Segons calcula la Regidoria de Turisme, la despesa municipal destinada a les
platges ascendirà a 435.000 euros, aproximadament. Aquesta xifra representa la
suma de les inversions i dels costos anuals
derivats de la col·locació de mobiliari, abalisament, servei de vigilància, salvament i so-

corrisme; manteniment general i gestió dels
serveis de platja, els wc portàtils públics,
etc. Aquest 2022, a més, el consistori s’ha
fet càrrec d’una part de l’aportació de sorra a
la Platja de l’Arenal, a la zona de la plaça del
Coll de Balaguer, que ha estat la més afectada pels temporals (allí es va traslladar l’arena
acumulada a la Platja de la Punta del Riu).
Una altra novetat és que l’Ajuntament ha
balisat les dunes de la Platja del Torn i d’un
tram de la Platja de l’Almadrava, per protegir-les; i ha arranjat l’abalisament de la zona
dunar de la Platja de l’Arenal.

Nova zona
d'ombratge

Parc de cal.listenia

Informeu-vos aquí sobre les visites i rutes guiades al
patrimoni històric, cultural i natural que han programat
les regidories de Cultura i Turisme i feu-ne la reserva prèvia

Actualitat

9

L’Hospitalet homenatja l’autor
de El Petit Príncep amb una
escultura de l’artista David Callau
al passeig marítim

E

n el marc de la Festa de Sant Pere, el 28 de juny, es va presentar al passeig marítim de l’Hospitalet de l’Infant una escultura
que ret homenatge a Antoine de Saint-Exupéry, l’autor de El
Petit Príncep. L’Ajuntament va encarregar aquesta obra al reconegut
artista cambrilenc David Callau, que utilitzant l’acer corten i la ceràmica com a materials, ha representat una esfera terrestre on es troben
alguns dels personatges del llibre de El Petit Príncep i elements representatius del municipi com ara el mar, el vent, la muntanya, la figura
festiva del Cavallet de Mar, etc.
El monument, ubicat a l’altura de la plaça dels Pins, amb els personatges mirant al mar en direcció a la Platja del Torn, inclou un
faristol amb informació sobre la vinculació de Saint-Exupéry amb
l’Hospitalet de l’Infant, que ha documentat l’historiador local Alfons
Tejero: en un viatge en què pilotava l’avió que feia la ruta entre Marsella i Alger, l’autor de El Petit Príncep es va veure obligat a fer un
aterratge d’emergència al poble, a causa del fort vent de Mestral que
bufava. Per aquesta raó, Exupéry, l’any 1932, va fer una estada de
dos dies a l’Hospitalet de l’Infant. «Una aturada en què va contemplar
les aigües transparents de la platja del Torn, va assaborir un suquet
d’escamarlans acompanyat d’un vi blanc de la Ribera d’Ebre i es va
allotjar en un hostal del número 33 de la Via Augusta del municipi»,
com s’explica al faristol.

Aquesta és una de les inversions que ha fet l’Ajuntament
per millorar l’estètica de la façana litoral de l’Hospitalet de
l’Infant. Les altres actuacions han consistit en la instal·lació
d’unes lletres de gran format amb el nom del poble, davant
de la Plaça de la Marina; i d’una escultura que representa
el logotip de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors, al costat de la Plaça del Coll de Balaguer. Ambdós elements són obra de l’empresa local Las Formas del Hierro.
En aquest conjunt d’accions, el consistori hi ha invertit un
total de 37.800 euros.
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Més informació sobre els horaris de la línia
d’autobús entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona
a la pàgina web d’Hife i al telèfon 977 440 300

Actualitat

Dues noves línies d’autobús
entre l’Hospitalet de l’Infant i
Miami Platja i Tarragona i Reus
Els serveis milloren la comunicació amb el Complex Educatiu de Tarragona (CET),
la Universitat Rovira i Virgili i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

E

l Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori ha posat en marxa dues noves línies d’autobús per
millorar la connexió entre els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp i Tarragona i Reus. Es tracta de
dos nous serveis que van començar a funcionar el 19 d’abril.
Una de les línies connecta l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja
amb el Complex Educatiu de Tarragona (CET) i l’Estació d’autobusos de Tarragona. El servei disposa de sis expedicions per sentit de
dilluns a divendres feiners, i de dues expedicions per sentit els caps
de setmana i festius.
Els horaris estan plantejats perquè l’alumnat pugui anar a fer classe al CET (l’antiga Laboral) i als altres centres educatius de la ciutat
(universitat i formació professional). Els horaris també han tingut en
compte els desplaçaments per motius laborals, comercials o sanitaris.
L’altre servei que està en funcionament connecta l’Hospitalet de
l’Infant i Miami Platja amb Reus. Es tracta d’un autobús directe que fa

sis expedicions per sentit de dilluns a
divendres feiners, i que redueix fins a
un 40% el temps de trajecte (la comunicació entre aquests municipis
amb la línia que connecta Tivissa i Reus és molt més lenta perquè
atén els desplaçaments interns i disposa de nombroses parades).
Els horaris, en aquest cas, estan pensats per facilitar l’accés a la
Universitat Rovira i Virgili i per afavorir els desplaçaments laborals.
L’autobús també facilita el desplaçament a l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus.

L’alcalde, Alfons Garcia:
«És una resposta de la Generalitat a una vella
reivindicació dels dos nuclis d’una oferta de
mobilitat àmplia i àgil que pugui ser una
alternativa real al transport privat».

L’Hospitalet de l’Infant-Miami Platja Complex Educatiu Tarragona (CET) - Tarragona
Parades

Horaris

Parades

C. de Masriudoms

7.15

8.40

10.30

13.40

15.40

18.40

Pl. de Tarragona
(Miami Platja)

7.18

8.43

10.33

13.43

15.43

18.43

Ctra. C-031B - CET

7.40

9.05

10.55

14.05

16.05

19.05

Estació Autobusos
Tarragona

7.50

9.15

11.05

14.15

16.15

19.15

(A)

Diari

(A)

(A)

Diari

(A)

A) Dilluns a
divendres feiners

Horaris

Estació Autobusos
Tarragona

8.00

9.30

13.00

14.50

17.30

19.50

Ctra. C-031B - CET

-

9.40

13.10

15.00

17.40

20.00

Pl. de Tarragona
(Miami Platja)

8.32

10.02

13.32

15.32

18.12

20.32

C. de Masriudoms

8.35

10.05

13.35

15.35

18.15

20.35

(A)

(A)

Diari

(A)

(A)

Diari

A) Dilluns a
divendres feiners

Més informació sobre els horaris de la línia d’autobús
entre l’Hospitalet de l’Infant i Reus a la pàgina
web de l’empresa Plana i al telèfon 977 553 680

Els dos nous serveis d’autobús formen part del sistema tarifari
integrat de l’ATM del Camp de Tarragona i suposen una aposta del
Departament per la millora de la mobilitat sostenible.
La presentació d’aquests nous serveis va tenir lloc l’11 d’abril a
l’Hospitalet de l’Infant i a Miami Platja i va comptar amb l’assistència de la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat
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de Catalunya, Mercè Rius; la directora dels Serveis Territorials de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a Tarragona, Trinitat
Castro; la gerent de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) Camp
de Tarragona, Eugènia Domènech; amb l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia; i amb la 1a tinenta d’alcalde de Montroig del Camp, Yolanda Pérez.

«Aquestes línies d’autobús directes permeten
aproximar els veïns als principals centres
educatius de formació professional i
universitaris de la demarcació
i als centres sanitaris de referència».

40%

del temps de
trajecte reduït

L’Hospitalet de l’Infant
Miami Platja - Reus
De dilluns a divendres feiners

De dilluns a divendres feiners

Parades

Parades

Horaris

Horaris

C.de Masriudoms

6.50

7.55

9.00

11.31

15.00

17.20

Reus centre

5.51

6.55

8.01

10.31

14.06

16.21

C.d’Oleastrum - Av. P.
Cristall (Miami Platja)

6.52

7.57

9.02

11.33

15.02

17.22

Reus (Est. busos)

6.00

7.05

8.10

10.40

14.15

16.30

Av. de Barcelona (CAP)

6.54

7.59

9.04

11.35

15.04

17.24

Facultat Econòmiques
URV / Hospital

6.05

7.10

8.15

10.45

14.20

16.35

Av. de Barcelona, 111

6.55

8.00

9.05

11.36

15.05

17.25

Av. de Barcelona, 31
(Miami Platja)

6.35

7.40

8.45

11.15

14.55

17.05

Pl. de Tarragona
(Miami Platja)

6.56

8.01

9.06

11.37

15.06

17.26

Pl. de Tarragona
(Miami Platja)

6.39

7.44

8.48

11.18

14.58

17.08

Av. de Barcelona, 31
(Miami Platja)

7.00

8.05

9.10

11.40

15.10

17.30

Av. de Barcelona, 111

6.40

7.45

8.49

11.19

14.59

17.09

Facultat Econòmiques
URV / Hospital

7.35

8.40

9.45

12.15

15.45

18.05

Av. de Barcelona (CAP)

6.41

7.46

8.50

11.20

15.00

17.10

Reus (Est. busos)

7.40

8.45

9.50

12.20

15.50

18.10

C.d’Oleastrum - Av. P.
Cristall (Miami Platja)

6.43

7.48

8.52

11.22

15.02

17.12

Reus centre

7.49

8.54

9.59

12.30

15.59

18.19

C. de Masriudoms

6.50

7.554

9.00

11.30

15.05

17.20
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Voleu llegir els textos sencers de les mocions i les notíciesresum dels acords més destacats adoptats en els últims plens
municipals? En aquest enllaç trobareu aquesta informació:

Els centres de dia han fet 10 anys
L’Ajuntament ha celebrat l’aniversari amb els usuaris/àries, les seves famílies
i les persones que van fer possible la seva obertura a Vandellòs i a l’Hospitalet de l’Infant

E

l 23 d’abril de 2012, el consistori va posar en funcionament
aquests equipaments municipals, gestionats per la Fundació
per a l’Atenció Social, per atendre les necessitats de la gent gran.
A les festes de l’aniversari, que van tenir lloc el passat 22 d’abril, hi va
haver parlaments, una exposició de fotografies i de dibuixos, lliurament

de roses i llibres als avis i àvies per Sant Jordi, pica-pica i música en viu.
En aquests actes, l’Ajuntament va donar les gràcies a tot el personal
dels centres de dia, del passat i del present; i a la regidora de Benestar Social, Lupe Capella; i la seva predecessora en el càrrec, Cristina
Borràs, per la seva bona feina i per la gran família que han creat.

Darreres mocions aprovades
pel Ple de l’Ajuntament
La proposta d’acord presentada per la CUP per a la creació d’un centre de recerca
en energies renovables al municipi en la sessió plenària del 31 de març, amb els
vots a favor de tots els grups municipals. Amb l’adopció d’aquest acord, el consistori
s’ha compromès a sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment a un «deute històric», ja que el mes d’abril de 2004 el Parlament de Catalunya
va aprovar per unanimitat una moció que demanava al Govern de la Generalitat la
creació del Centre de Recerca en Energies Renovables de Catalunya al municipi.
Segons la moció, el centre duria a terme recerca vinculada a l’energia solar, eòlica
i de biomassa. Igualment, formaria tècnics, impulsaria programes d’eficiència energètica i afavoriria la creació d’un clúster d’empreses del sector.
La moció presentada el 31 de març per JxCat, PSC, FIC, ERC, Cs i PP de suport
al poble d’Ucraïna i per la fi de la guerra, amb els vots a favor de tots els grups
municipals excepte el de la CUP, que es va abstenir. Mitjançant aquest acord,
l’Ajuntament es va comprometre a «solidaritzar-se amb el poble d’Ucraïna i portar
a terme totes les accions al seu abast per contribuir a pal·liar els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil», entre altres punts.
L’aprovació de la moció presentada el 2 de juny pel PSC, JxCat, FIC, ERC, Cs i PP
perquè s’actuï d’urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per
les gelades de l’abril de 2022, amb els vots a favor de tots els grups municipals
excepte el de la CUP, que va votar en contra. Amb aquesta moció, l’Ajuntament ha
acordat instar el govern de l’Estat i el govern de la Generalitat de Catalunya a «promulgar urgentment un decret-llei en què s’estableixin mesures ad hoc per la greu
afectació de les gelades de principis d’abril d’enguany a àmplies zones agràries
de Catalunya i d’altres zones de l’Estat espanyol, com ara ajuts directes per a les
explotacions agràries i finançament per a totes les explotacions afectades que ho
necessitin», entre altres mesures.

Ivan Torrobella
ha renunciat al
càrrec de regidor

E

l passat 2 de juny, Ivan Torrobella va informar al Ple de
l’Ajuntament de la seva renúncia al càrrec de regidor del grup
municipal de la CUP-AMUNT, que ha
exercit durant un any, en compliment
dels compromís que van adoptar les
quatre primeres persones de la llista
electoral d’alternar-se el càrrec un
any cadascun durant aquest mandat.
«Entenem que els càrrecs institucionals no són un objectiu en si mateix,
sinó una eina al servei del poble i per
a la transformació social», va argumentar Torrobella.
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El V Festival Internacional
de Guitarra, dedicat a les arts
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En aquesta pàgina web trobareu més detalls
del Festival Internacional de Guitarra de l’Hospitalet
de l’Infant i podreu comprar-ne les entrades
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FESTIVAL
INTERNACIONA
DE GUITARRA L
L’HOSPITALET DE
L’INFANT

Se celebrarà del 20 al 24 de juliol a l’Hospitalet de l’Infant, DEL 20 AL
24 DE JULIOL
amb una combinació de música, pintura, poesia i dansa
Centre Cultural Infan
t Pere

ORGANITZA

E

n aquesta edició, prevista al Centre Cultural Infant Pere, el so
de la guitarra estarà acompanyat pel so del clarinet, de la veu
i també, com a novetat, per altres disciplines artístiques com
són la pintura, la poesia i la dansa.
Un any més, el festival comptarà amb la participació de músics de
prestigi. Entre aquests, destaca el bosnià Edin Karamazov, uns dels
llaütistes de més renom i conegut mundialment per la seva col·laboració amb el cantautor britànic Sting, que va donar com a resultat un
àlbum de música del segle XVI «Songs from the Labyrinth». Karamazov es farà càrrec del concert inaugural, juntament amb la soprano
catalana Núria Rial, guanyadora de diversos premis.

La regidora Nuria Ortiz: «Per donar suport
als músics joves del territori, l’Ajuntament ha
arribat a un acord amb el Conservatori de
Vila-seca que farà possible que els guanyadors
del seu Concurs de Joves Intèrprets hi actuïn»
Una altra figura important que actuarà a l’Hospitalet de l’Infant serà
Feliu Gasull, un dels guitarristes i compositors catalans de més projecció nacional i internacional, guanyador del Premi Ciutat de Barcelona
(1991). Gasull, amb la seva guitarra, estarà acompanyat a l’escenari pel

L’Hospitalet, una de les seus
del festival Daurada Escena

E

l Teatre Auditori de l’Hospitalet de l’Infant serà un dels escenaris del V Daurada Escena Festival Líric. En concret,
del darrer i tercer concert, que oferiran la soprano Serena Sáenz Molinero i el pianista Rubén Fernández el dijous 25
d’agost, a les 20.30 h. Sáenz és una de les cantants catalanes amb
més projecció professional a nivell internacional i és la guanyadora del Primer Premi del Concurs de Cant Montserrat Caballé d’enguany, tal com ha remarcat el promotor del festival, Rafael Moreno.
Més informació a www.dauradaescena.com.

VENDA D’ENTR
ADES

AMB EL SUPORT

DE

A
www.guitarfest
hospitalet.cat

poeta Enric Casasses, qui l’any 2012 fou guardonat amb el Premi Nacional de Literatura; i el 2020, amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
Com en totes les darreres edicions del festival, enguany també
acudirà al festival la guitarrista de l’Hospitalet de l’Infant Anabel Montesinos, guanyadora de més de 10 premis internacionals. En aquesta
ocasió, Montesinos, juntament amb les també artistes locals Evelyn
Roca (pintora) i Mari Carmen Gallardo (ballarina) oferirà un espectacle de nova creació titulat «Les dones i les arts».
També pujaran a l’escenari del Teatre Auditori Lorenzo Coppola,
amb el seu clarinet i el guitarrista clàssic Bernardo Rambeaud; i la guitarrista Silvia Nogales, amb el dibuixant «Joma». A més hi haurà dues
conferències: una de Rolf Bácker i una altra de Lorenzo Coppola.

Més d’una quinzena
d’actes per les Jornades
Culturals de Vandellòs

D

el 22 d’abril al 21 de maig, van tenir lloc les XXXIII
Jornades Culturals, organitzades pel Centre Cultural,
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV), amb el patrocini de l’Ajuntament i la col·laboració de diverses entitats.
Entre les propostes programades, en el marc de l’Any Internacional del Vidre i del Desenvolupament Sostenible de les
Muntanyes, hi va haver xerrades, una exposició, una festa familiar, una clotxada popular, la pintada d’un mural, un concert,
una jornada de marxa nòrdica, etc.
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La petjada a Hospitalet de Mar

Fotografia aèrea cedida per Agustí Valldepérez

www.fortalesainvisible.org
colldebalaguer.blogspot.com
wikipedia.org

el Coll de Balaguer
Fortificaciones de la Guerra Civil en
de l'Infant
Camp de presoners de l'Hospitalet
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Aquí podeu descarregar-vos el fullet informatiu de la ruta
que ha editat Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant
i que està disponible a les oficines de Turisme del municipi:

Foment Cultural ha creat una ruta pels
espais i pel patrimoni de la guerra civil

vegi's L'Infant Pere d'Aragó
Per més informació sobre el personatge
Cossetània Edicions i d'Anjou. Antoni Conejo da Pena (ed.).
de l'Infant., 2015
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet

1

És la primera d’una sèrie de rutes que té previst proposar per donar a conèixer aquesta
part de la història del municipi, amb la col·laboració de l’Ajuntament, que les difondrà

L

a secció d’Història i Patrimoni de Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant ha creat una ruta relacionada amb la història de la
guerra civil titulada «La petjada a Hospitalet de Mar». El president
d’aquesta entitat local, Santi Castellví; i un dels membres de la seva secció d’Història i Patrimoni, constituïda a finals de l’any passat, Jordi Solé,
van presentar-la el 13 de maig, a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou.

Les fortificacions del Coll de Balaguer
havien d’aturar l’entrada de Franco per
la costa i mai es van arribar a utilitzar
Tal com van explicar, la voluntat de l’associació és que aquesta
guia sigui «la primera d’una sèrie de rutes accessibles que posin al
descobert i en valor la història i el patrimoni de la guerra civil a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i, més en concret, les fortificacions del
Coll de Balaguer (trinxeres, búnquers antiaeris, etc), construïdes per
tractar d’evitar l’avanç del bàndol nacional a Catalunya». El motiu, van
argumentar, és que «durant dècades les fortificacions del Coll de
Balaguer han restat en el més absolut dels oblits» i que, per tant,
«cal omplir la memòria buidada, no pas com un revisionisme històric
partidista, sinó com un exercici col·lectiu contra l’amnèsia».

La ruta planteja un repàs pels indrets del poble que van partir
els embats de l’aviació dels rebels i per l’espai que va ocupar el
mal anomenat camp de treball, on es van encabir al voltant de 2.500
presoners en condicions infrahumanes.

Guillero Tomás
Faci, guanyador
del Premi Dr.
Saladié-Roig

E
Novetats editorials

E

l 22 d’abril, l’escriptora Joaquima Nolla va presentar a la Casa de Cultura Blanca
d’Anjou el llibre Arrels. Pinzellades d’un fill de l’Hospitalet: Antonio Vidal Marquès,
de Teresa Vidal Burata. És una publicació del Centre d’Estudis de l’Hospitalet de
l’Infant, editada per Cossetània Edicions, en què s’explica la vida intensa del pare de l’autora,
que va viure a França, va ser mobilitzat durant la Segona Guerra Mundial, va estar 5 anys a
un camp de presoners d’Alemanya i va tornar a l’Hospitalet.
I la Masia de Castelló va ser l’escenari on el 28 d’abril es va presentar un llibre que
ha fet la Diputació de Tarragona: Contra l’oblit. Els pobles abandonats a la demarcació
de Tarragona, amb textos de l’escriptor Carles Martí i fotografies de Ramon Cornadó.

l 27 d’abril, Guillermo Tomás
Faci va rebre el V Premi d’investigació Dr. Saladié-Roig,
que atorga l’Institut de Recerca en
Cultures Medievals per fomentar
els treballs de recerca sobre la història de l’Hospitalet de l’Infant i dels
seus encontorns immediats. Aquest
professor del Departament d’Història Medieval de la Universitat de Saragossa va rebre aquest guardó pel
treball de recerca intitulat El infante
Pedro, conde de Ribagorza», de mans
del Dr. Saladié, el veí de l’Hospitalet de
l’Infant que impulsa aquest premi, a la
Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona.

En aquesta pàgina web trobareu més informació sobre
les tarifes, la ubicació de les zones blava i verda i el
funcionament de l’aplicació per a mòbil Blinkay
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Novetats al sistema d’estacionament
regulat de vehicles a la via pública
El consistori hi ha introduït alguns canvis per
millorar-lo, després d’avaluar-ne el funcionament

L

a temporada d’estiu a les zones d’estacionament regulat de
l’Hospitalet de l’Infant es va iniciar el 15 de juny i finalitzarà el
15 de setembre. L’Ajuntament ha incorporat enguany diverses
novetats en el sistema, que són fruit de l’anàlisi en profunditat del seu
funcionament. Moltes donen resposta a la demanda de la ciutadania
i dels sectors del comerç i de la restauració del municipi. Aquestes
són les principals:

Els vehicles residents només han d’activar una vegada l’abonament de la zona verda i d’aquesta manera
poden estacionar-hi durant tota la temporada de manera gratuïta. Si fan ús de la zona blava, poden continuar activant les 2 h gratuïtes.
Els propietaris/àries d’una segona residència al municipi poden adquirir uns abonaments per estacionar a la
zona verda a uns preus econòmics.

Ampliació de la zona verda al tram final del carrer Llastres, a la Plaça Església i a dos trams la Via Augusta.

Ampliació de l’abonament de la zona blava al qual podien accedir només els hotels a totes les empreses
d’allotjament turístic i reducció de l’import.

Una tarifa per a l’àrea d’estacionament d’autocaravanes (7 euros per dia i estacionament limitat a 2 dies).

Regulació especial a la zona del port esportiu. En la
línia d’aparcament en bateria que es troba tocant a la
part superior dels locals del port, que és de zona blava,
és gratuïta la franja horària que va de les 14 a les 16 h.

Increment del preu de l’anul·lació de la infracció administrativa per tiquet que hagi superat el temps límit
tant a la zona blava com a la zona verda (ha passat de
ser de 4 a 8 euros).

Cap de setmana empresarial
a l’Hospitalet de l’Infant

E

Regulació especial al tram més comercial de la Via
Augusta que està en fase de reurbanització. Per afavorir la rotació de vehicles, en aquesta zona es permetrà l’estacionament d’una hora gratuïta en les franges
horàries de 9 a 14 i de 16 a 20 h (una al matí i una altra
a la tarda), amb l’obligació de deixar lliure la plaça passat el temps.

l divendres 6 de maig, gairebé una setantena d’empresaris/àries van assistir a la II Jornada tècnica organitzada per l’Associació d’Empresaris de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant (ADE), amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Cambra de Comerç de Reus i PIMEC Baix Camp, al
Teatre Auditori. A la jornada hi va haver una ponència sobre
turisme i una altra sobre lideratge i un sopar networking.
I dissabte i diumenge, 7 i 8 de maig, va obrir al davant la II
Fira Multisectorial, una iniciativa de l’ADE que compta amb la col·
laboració de l’Ajuntament i d’IDETSA. Al c/ Ramon Berenguer IV,
hi va haver gairebé una quinzena d’expositors, majoritàriament
del sector serveis i indústria i d’empreses locals, una food truck,
una exhibició de poda d’arbres i un taller infantil de robòtica.
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Voleu veure la notícia de la Televisió de Vandellòs
sobre l’acte d’entrega dels Premis Enfila el teu futur?
Inclou declaracions de l’alumna guardonada:

IDETSA lliura els Premis Enfila el teu
futur a una desena d’alumnes de l’institut
L’entrega dels guardons de la 15a edició, que ha guanyat Judit Lanceta, va tenir lloc el 3 de juny

E

l projecte empresarial «Arrels i ales», de l’alumna Judit Lanceta Gil, ha guanyat els XV Premis Enfila el teu futur per a
joves emprenedors, organitzats per l’empresa municipal de
promoció econòmica, IDETSA, amb la col·laboració d’Alpiq, les associacions empresarials del municipi, la Regidoria de Cultura i Patrimoni i la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria, i d’Empresa, Comerç i
Energia. Aquest projecte proposa la creació d’una empresa que produiria i comercialitzaria fruites i verdures ecològiques.
El convidat a l’acte de lliurament dels guardons va ser Pablo
Martín, empresari local, creador i productor de la cervesa artesanal
de l’Hospitalet de l’Infant, HOS-PI, que va pronunciar un discurs inspirador per al públic al Teatre-Auditori de l’Hospitalet. En aquest escenari també s’hi van donar a conèixer el noms de les guanyadores del

segon premi: Isabel Pérez, Aroa Perales, Liham Ouhadi i Clarelis
Ibarra; i dels dos tercers premis: Aroa Gómez i Paula Jornet i Nora
Boussalaa i Alícia Garcia. A més, s’hi van atorgar dos premis accèssit: un a Natàlia Arrufat; i l’altre a Samira Ghaddari.
En aquesta 15a edició dels Premis hi ha participat un total de
30 alumnes del cicle formatiu CFGS d’Educació Infantil i del CFGM
d’Atenció a persones en situació de dependència i també de 1r de
Batxillerat de l’INS Berenguer d’Entença, que han presentat 17 projectes empresarials. En aquests treballs han analitzat tots els aspectes de màrqueting, organització, fiscalitat, inversió real i finançament.
Per elaborar-los, durant el curs, els estudiants han comptat amb l’ajut
del professorat de l’institut i del Servei d’Assessorament a Emprenedors que ofereix IDETSA.

SECCIÓ EMPRENEDORS

Rosarito Café: creativitat,
diversió i bon paladar

T

ot i ser d’una família amb vocació hostalera, la Sophie s’encaminava a altres àmbits de feina abans de fer-se càrrec del
Rosarito Café, a la platja de l’Arenal. Fa classes d’anglès a
IDETSA i té també tota una vocació artística que la va dur a viatjar als
Estats Units, concretament a Los Angeles. Allà el món hostaler la va
temptar de nou: va començar a treballar en un restaurant vegetarià, i
va conèixer la seva parella, qui treballava en una cocteleria i era barista.
Junts van aprendre un munt de coses del sector, i quan la pandèmia
va aturar el món i van decidir tornar cap al poble, els va moure l’esperit emprenedor. Així doncs, van aprofitar l’oportunitat d’agafar l’antic
Kanuca, i aplicar-li tots els coneixements i passió per esdevenir l’actual Rosarito Café. «Volia que fos diferent i divertit», afirma la Sophie.
Hi trobareu cafè d’especialitat, còctels creatius, menjar saludable, de
qualitat i amb opcions vegetarianes. La resposta de la clientela és

molt bona, i també se senten molt recolzats pel sector i les administracions. Ens diuen que si hi aneu, gaudireu molt dels xips amb guacamole, de l’hamburguesa vegetariana, de l’hamburguesa de carn
orgànica dels Pirineus, i de la selecció de formatges, alguns dels
quals són locals. I no deixeu de demanar els cafès, perquè en són
especialistes, i si voleu un còctel: el Rosarito, amb mescal i tequila.
Podeu seguir-los a Instagram: @rosaritocafe i @sophie_creatrix.

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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La Bandera Blava
onejarà aquest estiu
a totes les platges
Les platges de l’Arenal, de la Punta del Riu i del
Torn han renovat aquest distintiu de prestigi
internacional; i la platja de l’Almadrava l’ha recuperat

T

otes les platges del municipi han aconseguit el guardó de
Bandera Blava 2022, que reconeix internacionalment la seva
qualitat i els seus serveis. En concret, les platges de l’Arenal,
de la Punta del Riu i del Torn l’han renovat; i la platja de l’Almadrava,
l’ha aconseguit recuperar. Es tracta d’un distintiu que atorga cada any
el Jurat Internacional de la Foundation for Environmental Education
(FEE), amb la col·laboració de l’Associació d’Educació Ambiental i del
Consumidor (ADEAC), que gestiona la campanya a l’Estat espanyol.

La regidora de Turisme, M.J. Gómez: «És una bona
notícia, que suposa un reconeixement a la feina feta
durant tot l’any i al compromís de l’Ajuntament
amb el medi ambient i la sostenibilitat; i que posa
en valor la nostra destinació turística»
Aquest guardó valora i premia la gestió ambiental, la seguretat
de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima
dels serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix, la

El Sender Litoral del Jonquet
rep el guardó Sender Blau

E

l sender que uneix les platges de l’Arenal i del Torn ha
obtingut novament el guardó Sender Blau. El concedeix
l’ADEAC, amb el suport de la Fundación Biodiversidad,
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, per promoure el desenvolupament sostenible de les zones
litorals mitjançant el compliment d’uns criteris de qualitat que
garanteixen la preservació i millora de les condicions ambientals existents; la seguretat i facilitat d’ús per als visitants, i una
gestió integrada i coherent dels valors naturals, històrics, culturals i etnogràfics que conformen el patrimoni litoral.

qualitat de l’aigua de bany ha d’haver obtingut la classificació Excel·
lent que estableix la Directiva 2006/7/CE.

Bandera Ecoplayas 2022
A més, les platges de l’Arenal, de la Punta del Riu, del Torn i de l’Almadrava i també la Cala Justell han tornat a rebre enguany la Bandera Ecoplayas, un guardó que dona l’Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) i que distingeix a les
platges que destaquen per la seva política de qualitat mediambiental.
El jurat d’aquests premis valora una sèrie de criteris objectius en
matèria d’equipaments i manteniment, des del punt de vista ambiental, turístic i de sostenibilitat.

La Tonyinada omple
la Plaça Catalunya

D

esprés de dos sense poder fer-ho, el 28 de maig, es va
poder tornar a celebrar la Tonyinada a la Plaça Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant. Petits i grans van gaudir
de la 16a edició d’aquesta festa gastronòmica organitzada per la
Regidoria de Turisme, en què es va poder tastar les tapes preparades pels cinc establiments participants (Blau Verd, P’tit Normand i Rullo, de l’Hospitalet; Rebost de la Nuri, de Masboquera;
i Cuina d’en Carlos, de Pratdip). També hi ha haver un concert de
Windy Coast, servei de bar, photocall, una actuació dels Diables
de l’Hospitalet i un taller infantil a càrrec d’Evelyn Roca.
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No us perdeu la galeria de fotos que ha penjat TrialGP FIM Trial World Championship al seu web! Són imatges
espectaculars de la cita inaugural del Mundial

Els millors pilots del món de TrialGP,
a l’Hospitalet de l’Infant
La localitat va acollir la primera prova del Mundial el cap de setmana de l’11 i 12 de juny
FUTURE7MEDIA

L

’Hospitalet de l’Infant ha estat seu del Campionat del Món de
TrialGP. Els millors pilots d’aquesta especialitat, en concret 85,
s’hi van desplaçar per participar en la primera prova del Mundial, organitzada per la Real Federación Motociclista Española (RFME),
amb la col·laboració de l’Ajuntament, Moto Club Tarragona i Moto
Club Cambrils pel al cap de setmana de l’11 i 12 de juny.
Entre els pilots espanyols participants en la màxima categoria, TrialGP, hi havia el 30 vegades campió del món, Toni Bou, Gabriel Marcelli, Jaume Busto, Adam Raga i Miquel Gelabert, entre d’altres. En
TrialGP Women, l’actual campiona Emma Bristow o Berta Abellán.

FUTURE7MEDIA

MONTSE NOMEN

Tots aquests esportistes van desfilar pels carrers del poble,
acompanyats pels Diables de l’Hospitalet de l’Infant i van ser rebuts
per les autoritats municipals i pels representants de la Federació Internacional de Motociclisme el 10 de juny, em el marc de l’acte d’inauguració d’aquest esdeveniment.
El pàdoc i la sortida de la prova van estar ubicades al Passeig
de l’Arenal, just davant de la platja, cosa que va cridar l’atenció de
molts veïns i turistes. La cursa va tenir lloc a unes zones de roca,
totes dins d’una riera seca, amb fàcil accés per al públic, perquè els
aficionats/ades gaudissin de l’espectacle.

Dues etapes de la Volta Ciclista
a Tarragona, al nostre municipi

E

l tret de sortida de la Volta Ciclista a la província de Tarragona es va
donar a l’Hospitalet de l’Infant el passat 17 de juny a les 17 h. A aquesta
hora va començar la primera etapa, que va tenir un recorregut de 87,5 km
amb sortida i arribada al carrer Vandellòs.
L’Hospitalet de l’Infant també va albergar la tercera etapa, el 18 de juny, a
partir de les 17.30 h. Aquesta penúltima etapa va consistir en una prova contrarellotge individual, amb un traçat de 8 km, que també va arrencar i finalitzar al
c/ Vandellòs. El lliurament dels premis de cadascuna d’aquestes etapes va tenir
lloc a la Plaça Berenguer d’Entença, on hi va haver inflables per als infants. Més
detalls a www.ciclisme.cat.

A la pàgina web de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant
podeu escoltar tots els espais emesos per l’emissora
municipal quan i on vulgueu

Comunicació
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LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

Àlex Arenas, doctor en física
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant
va celebrar al maig les VIII
Jornades de la comunicació,
després de dos anys
d’obligatori descans a causa
de la pandèmia. Aquesta
edició va estar protagonitzada
per quatre comunicadors de
primer ordre: els periodistes
Núria Ribó i Xarli Diego, el
doctor en física Àlex Arenas i
el meteoròleg Francesc Mauri.
Una de les ponències que va
tenir més repercussió va ser la
que va impartir el catedràtic
de ciència i humanisme de la
URV Àlex Arenas, doctor en
física i membre del Comitè
Científic Assessor de la
COVID-19 del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Vostè ha dit: «Hem de perdre la por
al virus, però no el respecte».
Li hem perdut el respecte?
Jo crec que sí, que li estem perdent una mica
el respecte i això és molt perillós. Aquesta

pandèmia no ha acabat i la comunicació
hauria de ser rigorosa i, malauradament, va
en la línia de fer pensar a la població que tot
això ja ha acabat i que ja es pot relaxar tot.
Una cosa és que nosaltres li perdem la por,
ja sabem protegir-nos, ja sabem fins a on pot
arribar en funció de les nostres actuacions,
si ens vacunem o no ens vacunem, de si un
cop vacunats respectem el tema de la ventilació, les trobades, la socialització... Ara bé,
aquesta manca de respecte en el sentit de
pensar que això és no res, això sí que és molt
perillós. Encara tenim protecció, però aquesta protecció va disminuint amb el temps i
entrarem en els pròxims dos mesos en una
baixada molt radical d’aquesta protecció. La
cosa es pot complicar, per tant, hem d’estar
sempre a l’aguait.
Es pot saber, amb un model matemàtic,
quan s’acabarà una pandèmia?
Això és més complicat, podem tenir valors
en funció de l’experiència. Nosaltres el que
no podem predir com a humans és allò que
no ha passat mai. El problema que tenim fonamentalment és que, d’epidèmies de nova
implantació a la humanitat en tenim pocs

Un programa de la TVV,
finalista als Premis Zapping

U

na representació de la Televisió de Vandellòs, acompanyada per la regidora de Comunicació, Nuria Ortiz, va
assistir el 12 de maig, a Barcelona a la gala dels 27ns
Premis Zapping, que atorga l’Associació de Consumidors de
Mitjans Audiovisuals de Catalunya. I és que el seu programa
«Les nostres estrelles» era un dels tres candidats a guanyar
el premi de la categoria Millor programa de la televisió local.
Tot i que el guardó se’l va endur un programa de les televisions
locals de l’Ebre, volem felicitar l’equip de la TVV per la nominació i pel programa dedicat al dol perinatal.

registres, potser la més actual va ser la del
1918, la famosa «grip espanyola», però fins i
tot en aquell moment les dades que es recollien eren les que eren i no ens permeten tenir
la precisió necessària per seguir aquesta implantació de SARS-CoV-2 a la humanitat.

L’Ajuntament obre un
compte d’Instagram

E

l consistori ha ampliat la seva presència a les xarxes
socials amb l’obertura d’un compte d’Instagram (@ajvandellos_hospitalet). A través d’aquest nou perfil, el
consistori difon amb immediatesa continguts d’interès general tals com notícies, l’agenda d’actes organitzats al municipi,
informacions dels diferents serveis municipals, ofertes de
feina o alertes d’incidències; i pot interactuar amb els seus
seguidors/es.
El compte oficial d’Instagram de l’Ajuntament se suma als
ja existents a les plataformes Facebook i Twitter.
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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 27 de juny a
al 3 de setembre
2022
Vandellòs

L’Hospitalet

de dilluns a divendres

dissabtes

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

sábados
saturdays | samedi
Samstags | суббота

VANDELLÒS / Benzinera

8.48

10.25

12.10 13.56

15.22 16.09

17.10

18.25 19.17

8.48

10.25

12.10

VANDELLÒS / Molí de l’oli

8.49

10.26

12.12 13.57

15.24 16.11

17.11

18.27

8.49

10.26

12.12

MASBOQUERA

8.51

10.28

12.15 14.01

15.28 16.15

17.15

18.31

8.51

10.28

12.15

MASRIUDOMS

8.55

10.32

12.20 14.05

15.32 16.20

17.20

18.36

8.55

10.32

12.20

Vanessa Park

9.00

10.35

12.22

9.00

10.35

12.22

16.23
17.25

12.25 14.10

Polígon Les Tàpies

8.32

Estació de tren /

9.10

Urbanització Infant

10.45

12.30 14.15

12.25
19.53

17.35

14.52
15.37 16.28

17.38

8.32

18.40

9.10

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

Casa de la Vila

12.30

8.36 9.15 10.50/11.25* 12.35

18.06

12.45

Pl. Berenguer

10.45

12.45

Zona Àster - Piscina

9.20

11.30

13.00

15.47 16.41

9.20

11.30

13.00

L’Alcantarilla - L’Arenal

9.23

11.31

13.01

15.48 16.42

9.23

11.31

13.01

Platja del Torn

9.25

13.03

9.25

13.03

L’Almadrava

L’ALMADRAVA

9.37

13.15

9.37

13.15

L’Almadrava

L’ALMADRAVA

9.38

13.16

9.38

13.16

L’Hospitalet

13.27

Platja del Torn

11.31

L’Alcantarilla - L’Arenal

9.53

11.35

15.50 16.45

Casa de la Vila

8.05 8.36 9.55

11.40

13.31 14.20 15.00 15.52 16.48

Urbanització Infant

8.08

10.00

11.45

13.35

Estació de tren /

8.12

10.05

Pl. Berenguer

9.53

11.35

18.45 19.32

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
18.10

14.25

10.11

18.13
11.50

13.40

15.10

11.50

13.40

MASRIUDOMS

10.16

11.55

13.45

15.15 16.02 17.03

18.18

19.10

10.16

11.55

13.45

MASBOQUERA

10.20

12.00

13.48

15.18 16.05 17.06

18.21

19.13

10.20

12.00

13.48

10.24

12.03

13.53

15.20 16.07 17.08

18.23

19.15

10.24

12.03

13.53

8.47 10.25

12.05

13.55

15.22 16.09 17.10

18.25

19.17

8.47 10.25

12.05

13.55

Vanessa Park

VANDELLÒS / Molí de l’oli

Vandellòs

15.05 15.57 16.53

10.11

Polígon Les Tàpies

11.31

15.48 16.42

VANDELLÒS / Benzinera

19.05

* Hora d’arribada / Hora de sortida

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Vandellòs
Fax Ajuntament de Vandellòs
Alberg Esportiu Àster
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

POBLACIÓ
Dades actualitzades 20/06/2022
L’Hospitalet de l’Infant 5.757
Vandellòs 797
Masriudoms 104
Vanessa Park 138
Masboquera 118
L’Almadrava 55
Població disseminada 35
Total 7.004

977 82 40 37
977 82 43 59
977 82 34 40
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

Casal Hifrensa l’Hospitalet
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

977 82 30 06
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

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Eliot Chiron Vilàs, 12/04/2022
Ruth Beneito Sabaté, 27/04/2022
Gianfranco Genzone Porto, 02/06/2022
Aina Vernet Hernández, 08/06/2022
Magnolia Portesi, 13/06/2022

|

* Hora de llegada / Hora de salida

Farmàcia Aragonès
977 82 30 59
Idetsa Fibra
877 911 450
MIDIT (Mancomunitat)
977 56 90 30
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
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
Televisió de Vandellòs
977 82 43 60
Viver d’Empreses (IDETSA)
977 82 08 20

MATRIMONIS:
DEFUNCIONS:
Gabriel Gimeno Cervera, 26/02/2022
Josefa Domènech Margalef, 04/03/2022
Jose Maria Tomas Roig, 13/03/2022
Fernando Gómez Rosillo, 31/03/2022
Josefa Miralles Figueras, 04/05/2022
Maria Altès Callau, 26/05/2022
Geronima Sancho Domènech, 29/05/2022
Josefina Martí Roca, 11/06/2022

Presidenta:
Patricia Nogueira Fandiño
Vicepresidenta: Merche Forte
Vocals: José Millán, Enrique García,
Rita Barriuso, Pilar Gómez i Elena
Compadre

Twitter: @AnesEspana
Instagram: @anesespana
Facebook: anes.espana
Telèfon: 630962242
Nombre de socis: 190
Data de fundació: setembre de 2012

Asociación Nacional de
Enfermos de Sarcoidosis
(ANES)

L

a Merche Forte, veïna de l’Hospitalet de l’Infant, és la vicepresidenta
d’aquesta associació nacional, que vetlla pel benestar de les persones
que pateixen sarcoïdosis, una malaltia considerada «rara». Es tracta d’una malaltia d’origen desconegut, que es caracteritza per l’aparició de
granulomes a òrgans, sent el pulmó el cas més habitual. L’any 2014 va sofrir
una altra malaltia minoritària, i gràcies a posar-se en contacte amb una associació de pacients va poder aconseguir medicació i sortir-se’n. «Em van salvar la vida», ens explica la Merche. Més endavant i després de diverses proves, li van diagnosticar sarcoïdosis. Després d’aquesta experiència, la Merche
es va adonar de la importància vital de posar-se en contacte amb persones
que pateixin aquestes malalties: «No tenim aquesta cultura d’associar-nos a
associacions de pacients, però és importantíssim per fomentar la investigació i per obtenir suport emocional», afirma.

L’associació compta amb professionals
de la psicologia, l’assistència social i suport
jurídic per fer un acompanyament integral
a les persones malaltes
Es va adreçar a ANES, que enguany compleix el 10è aniversari, i va oferirse per col·laborar-hi. Aquí començà la seva tasca de divulgació de la malaltia i de conscienciació de la importància d’associar-se. Fins a esdevenir
vicepresidenta de l’entitat. Així, participa en congressos i conferències a nivell nacional i internacional, i també organitza esdeveniments per difondre la
missió i objectius de l’entitat. Per exemple, al poble ha pres part en diversos
actes en què ha explicat tot plegat. I també, treballa per aconseguir finançament per dedicar-lo a la investigació i avançar perquè hi hagi tractaments
menys agressius i que augmenti la qualitat de vida de les persones malaltes.
Per tant, si voleu aprendre una mica més sobre aquesta malaltia, i teniu ganes de col·laborar per donar suport al veïnat que la pugui patir, podeu entrar
al web anes.org.es, on hi trobareu tota la informació.

Entitats / Cuina

21

Salmó
amb salsa
de iogurt
Cuinera: Estel Mondejar Figueras
Establiment: Restaurant Blauverd

INGREDIENoTnSes
per a 4 pers

salmó
• 600 gr de gr
fresc (150 /ració)
• 4 gambes
• 300 ml deraiolgurt
grec natu
de
• 2 cullerades
de
mostassa Dijon
granulada
de
• 2 cullerades
Dijon
de
a
ss
ta
mos
normal

ELABORACIÓ

P

• 1/2 llimona
• 1 gra d’all
• Sal i pebre
• 3 cullerades d’oli
d’oliva

rimer farem la salsa de iogurt, per
això hem de barrejar tots els ingredients amb una batedora fins que quedi
una salsa homogènia. La tapem i la deixem
reposar a la nevera durant 30 minuts.
Mentre reposa la salsa, marquem el salmó per cadascun dels costats a la planxa
amb una mica d’oli fins que estigui completament daurat. Pelem les gambes i en deixem
les cuetes, les marquem també a la planxa
pels dos costats.
A l’hora d’emplatar, farem servir un plat de
color perquè ressalti el color de la salsa de
iogurt. Al fons del plat hi posarem tres cullerades de salsa de iogurt i a sobre, al centre, el
salmó. Damunt del salmó hi posarem la gambeta i una mica de brots verds. Bon profit!
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Al nou compte oficial d’Instagram de l’Ajuntament compartim
fotografies dels actes més destacats que se celebren al municipi.
Si encara no el seguiu, us animem a fer-ho

Fotogaleria

de la Germandat.
Seguici popular per la Festa
dié
Sala
er
Rog
:
Foto

Jocs tradicionals per la Festa de la Germandat.
Foto: Montse Nomen

Espectacle eqüestre de la Feria Roci
era.
Foto: Roger Saladié

Espectacle infantil per la Festa de la Germandat.
Foto: Roger Saladié

Voluntariat de l’11a Cursa de la Portella.
Foto: Jordi Santacana

orçat aquest estiu
Foto: B. H.

a ref
La Policia Local s’h

XXXIII Aplec de sardanes de Vandellòs.
Foto: Roger Saladié

s.

amb 4 agents mé

XXVI Trobada de Puntaires.
Foto: Aïda Pagès

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.

Festa Major de Remu
llà.
Foto: Roger Saladié

Els Diables de Vandellòs, a la Festa de Sant Joan.
Foto: Tere Coll

Fotogaleria

Festa Major de Gavadà.
Foto: Iolanda Sancho

La foguera de Sant Joan de l’Hospitalet.
Foto: Roger Saladié

Festa de Sant Pere

Summer Festival.
Foto: Roger Saladié

Homenatge a la gent gran.
Foto: Roger Saladié

Processó.
Foto: Teo Castillo

Homenatge a la gent gran.
Foto: Roger Saladié
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La fotografia històrica

Cucanyes a la plaça de Baix de Vandellòs.
Fotografia de Mossèn Pere Compte de 1972,
cedida pel Centre d’Estudis de la Vall.

