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Transformació urbana

R ecentment s’han acabat les obres de remodelació del tram 
central de la Via Augusta. Amb aquest canvi, el principal eix 
de comunicació de l’Hospitalet ha passat de ser l’antiga car-

retera de València, que es va anar adaptant a les transformacions pròpi-
es dels nous temps en les darreres dècades, a una via urbana moderna; i s’ha potenciat 
la viabilitat tranquil·la enmig d’un marc paisatgístic més acollidor.

L’objectiu d’aquesta important obra de transformació urbana -que ha de tenir conti-
nuïtat en el futur immediat fins arribar a la cruïlla amb l’Avinguda Ramon Berenguer IV 
i la Plaça d’Europa a la Urbanització Hifrensa- ha estat aconseguir disposar d’una via 
integradora de l’activitat econòmica i social, que enforteixi l’eix comercial i doni prio-
ritat a la mobilitat dels vianants. La facilitat d’accés, l’ampliació del nombre de places 
d’aparcament i l’habilitació d’un entorn urbà paisatgísticament agradable són els altres 
elements que ens fan sentir satisfets de l’actuació que acabem de dur a terme.

Aprofito aquest escrit per expressar el meu agraïment especial a tots els que han 
contribuït a fer-ho possible, des de l’equip redactor que també ha portat a terme la 
direcció facultativa, fins als serveis tècnics municipals que han estat molt a sobre de 
l’obra, l’empresa adjudicatària i tots els veïns que han tingut una actitud molt positiva 
davant les afectacions generades durant els set mesos que ha durat l’obra.

Desitgem que tots en gaudiu, de la mateixa manera que ho farem aviat amb els pro-
jectes que tenim en marxa, com ara el nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 
la comunitat energètica al polígon o el nou carril bici i, sobretot, amb la residència per 
a la gent gran. 

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

“Si, per l'octubre, vas a la muntanya a 
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«El treball en equip és fonamental» 

Q uin balanç fa de l’estiu al municipi, 
des del punt de vista de la seguretat?
A falta de disposar del balanç po-

licial que fan els Mossos d’Esquadra, en 
línies generals, es pot dir que ha estat un 
estiu molt actiu pel que fa als serveis duts 
a terme, especialment relacionats amb l’as-
sistència a les persones: recepció de denún-
cies, accidents de trànsit i de mobilitat, furts 
a les immediacions dels supermercats, ba-
ralles i, sobretot, vehicles mal aparcats. Els 
agents de la Policia Local de la plantilla i els 
de reforç han treballat intensament i han fet 
una bona feina. 

La Policia Local ha dut a terme alguna  
campanya de prevenció específica?
A principis d’agost va posar en marxa una 
campanya de vigilància a l’entorn rural per 
prevenir furts de garrofes al municipi, amb la 
col·laboració dels pagesos. Aquesta campa-
nya ha consistit en un patrullatge preventiu 
i en una comunicació constant amb els pa-
gesos via Whatsapp. Durant aquest temps, 
hem rebut una mitjana de 2-3 avisos diaris 
de persones sospitoses i s’han fet 6 comi-
sos de sacs de garrofes i s’han evitat furts. 
La implicació dels pagesos en la resolució 
d’aquesta problemàtica ha estat molt impor-
tant i per això els vull donar les gràcies.

Aquest estiu s’ha jubilat el fins ara cap  
de la Policia Local, en Jordi Jiménez
Sí, després de 41 anys de servei. És de des-
tacar la seva dedicació, implicació i suport a 
la regidoria que encapçalo. La seva honeste-
dat i col·laboració ha estat un referent per a 
la modernització de la gestió administrativa i 
la formació continuada del personal.

Qui és el seu substitut?
El nou cap de la Policia Local, després del 
relleu que s’ha produït, és el sergent Sergi 
Navarro. Està molt vinculat a la realitat del 
nostre municipi i la seva professionalitat és 
un exemple a seguir quant a valors, treball 
i implicació directa en el procés de noves 
accions i evolució de la seguretat ciutadana. 

«L’honestedat i la col·laboració 
del fins ara cap de la Policia 
Local, en Jordi Jiménez, ha 
estat un referent per a la 
modernització de la gestió 
administrativa i la formació 
continuada del personal»

A banda del dron, l’Ajuntament ha  
adquirit alguna altra eina policial?
Les últimes adquisicions són càmeres d’au-
toprotecció que els agents porten al pit, 
per gravar les actuacions policials, que van 
acompanyades d’uns dispositius informà-
tics i geolocalitzadors; i un nou dron petit per 
completar les funcionalitats del que ja tenim 
en propietat. Aquest altre dron serà útil per a 
les actuacions que fem conjuntament amb 
els Mossos i estaran al servei de totes les 
regidories i dels usos urgents. A més, hem 
renovat totes les pistoles.

Hi ha previst algun acte institucional de  
la Policia Local abans de finalitzar l’any?
Tenim previst recuperar l’acte del patró que 
se celebra el 29 de setembre, pel dia dels 
Sants Arcàngels. Aquest dia reconeixerem 
les actuacions dels membres de la Policia 

Local i farem entrega dels diferents dis-
tintius per antiguitat i accions meritòries. 
Aquest tipus de celebracions són importants 
per fomentar la unitat del cos i desenvolupar 
bones actituds entre tots els companys. El 
treball en equip és fonamental.

Parlem ara de la tasca que es fa des de 
l'àrea de Protecció Civil del consistori
Té una implicació total i directa en les plani-
ficacions i dispositius preventius de les fes-
tes, per garantir la seguretat de les persones. 
S’encarrega de fer informes de cada acte i 
té relació amb la resta de departaments 
de l’Ajuntament. M’agradaria destacar el 
bon treball del tècnic responsable d’aques-
ta àrea, la seva dedicació continua i el seu 
compromís amb la feina.

El departament de Protecció Civil de  
l’Ajuntament disposa, des de fa pocs  
d’un nou vehicle, per a què s'utilitzarà?
Sí, aquest nou vehicle que l’Ajuntament ha 
adquirit gràcies a una subvenció del Minis-
terio del Interior de l’Estat és per prestar les 
funcions pròpies del departament i a més 
està inclòs en el Pla Municipal d’Emergènci-
es Nuclears (PAMEN). En relació amb aquest 
Pla, pròximament es desenvoluparà l’obra de 
condicionament de la Via Augusta, en el tram 
inclòs en el PAMEN, com a vial de concentra-
ció i evacuació en cas d’emergència.

A quin tram de l’avinguda es refereix?
Al que va del Càmping de Cala d’Oques al 
Càmping Templo del Sol. L’any que ve es re-
asfaltarà i es milloraran les voreres. Aquesta 
actuació també es farà amb una subvenció 
de l’Estat. 

Tomás Díaz
Regidor de Seguretat Ciutadana,  
Protecció Civil, Infraestructures  
Generals i Mobilitat

Des del 2020, compagina la seva feina com a tècnic 
del Servei d’Inspecció de Costes, amb la de regidor de 
l’equip de govern, aportant a l’Ajuntament els coneixe-
ments que ha adquirit a l’administració central al llarg 
de 34 anys.

A la pàgina web de l’Ajuntament hi ha un  
apartat dedicat als regidors/es, amb informació de la 
biografia de cadascun d’ells/es i de la retribució que cobren Entrevista 3
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Ave Caesar, amissuri te salutan

J a som on havíem de ser. A  
9 mesos de les eleccions 
municipals, el govern local 

posa en marxa tot el seu poder- i els 
nostres recursos- per fer d’aquest 
període un temps de glorificació i 
autocomplaença de la seva obra.

Estàtues per aquí, lletres per 
allà, monuments d’homenatge a 
certes persones, inauguracions de 
petits trams de carrer, posada en 
marxa d’obres que ja haurien d’es-
tar en funcionament...

Per cert, algú sap què va fer 
per l’Hospitalet l’escriptor a qui 
s’homenatja? Quantes vegades 
ens va citar en els seus llibres o 
publicacions? Quants viatges va 
fer al nostre poble? Algú hauria 
de posar llum a la foscor.

En canvi, hi ha altres persones 
que sí que van ser a l’Hospitalet i 
en van deixar constància escrita 
del seu pas pel nostre poble. Algú 
ha pensat a fer un homenatge a 

Alexandre L. J. de Laborde, que 
gràcies a la seva tasca va donar 
a conèixer a tot Europa el nostre 
territori. O al proper Bonaventura 
Hernández Sanahuja, que tant 
ha aportat al coneixement de les 
nostres arrels; i a tants d’altres 
que no cito i que són molt més 
mereixedors de reconeixement.

Però bé, un d’aquests dies 
s’inaugurarà, a la moda pretèrita, 
les obres de remodelació d’un 
tram de 200 m de la Via Augusta. 
Amb cartells anunciadors de l’ac-
te, amb la participació de totes 
les figures festives del poble, etc. 
és a dir, un festival.

No em puc imaginar què farà 
l’actual equip de govern si algun 
dia inaugura la Residència o la 
caserna de la Policia Local... n’hi 
haurà per llogar cadires.

P.S. Felicitacions a tots els 
participants en l’organització de 
la Festa Major de l’Hospitalet.  

Un estiu com els d’abans?

L ’inici del curs escolar acos-
tuma a anunciar el final de 
l’estiu i és un bon moment 

per fer-ne balanç. Tots teníem 
grans esperances dipositades en 
l’estiu d’engany després de la re-
tirada de pràcticament totes les 
restriccions sanitàries.

Els indicadors dels quals dis-
posem a escala municipal, més 
els que ens aporten els represen-
tants del sector privat, ens mos-
tren uns bons resultats pel que fa 
a l’ocupació turística, la inserció la-
boral i la recuperació econòmica. 

Aquest estiu s’ha restablert 
l’oferta d’oci, cultura i esports, es-
sent les festes majors de Sant Roc 
una bona prova d’aquesta recupe-
ració. De nou, les festes han aple-
gat nombrosos visitants i veïnat 
per gaudir i xalar dels actes pro-
gramats, en un ambient festiu i sa. 

Des d’aquestes línies, vull agrair la 
feina feta per la Regidoria de Fes-
tes, la Comissió de Festes i totes 
les entitats que hi han participat 
activament perquè fossin un èxit.

D’altra banda, no podem ob-
viar que els darrers mesos s’han 
incrementat notòriament els 
preus de tots el béns, sobretot 
dels relacionats amb l’energia i 
els aliments, i això ha afectat la 
capacitat adquisitiva de tothom i, 
molt especialment, dels més vul-
nerables. Per aquest motiu, des 
de l’Ajuntament s’ha decidit recu-
perar la campanya «FES-LA RO-
DAR», que té per missió fomentar 
el consum als negocis locals i, 
alhora, ajudar l’economia de les 
famílies del municipi. No obstant 
això, des del consistori estarem 
amatents als nous reptes que ens 
pugui deparar la tardor.  

Prou continuisme, cerquem nous horitzons

E l nostre municipi té un gran 
potencial, ple de gent tre-
balladora, emprenedora i 

amb una xarxa d’entitats i associ-
acions que el vertebren.

No obstant això, si fem una 
valoració crítica de l’evolució del 
municipi, ja fa anys que estem 
aturats, i molts cops ens fixem en 
el municipi veí per fer comparaci-
ons, i molts de nosaltres sentim 
frustració i ens sentim desil·lusio-
nats pel temps perdut.

Tot això ve causat per 11 anys 
de govern conservador, conti-
nuista i buit d’idees per al futur 
proper del nostre municipi. 

Aquesta legislatura n’és una 
bona mostra, l’equip de govern no 
presenta propostes ni projectes, 
està executant alguns projectes 
urbanístics que arrossega d’ante-
riors legislatures i poc més.

ERC hem estat, estem i es-
tarem aquí per treballar intensa-
ment per al futur de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, ho hem 
demostrat, presentant propostes 
constructives, reunint-nos i do-
nant suport a les diferents associ-
acions empresarials, comercials i 
de promoció turística del municipi. 
La promoció econòmica i de turis-
me sostenible i de qualitat és fo-
namental per al futur postnuclear.

Un altre aspecte en el qual ens 
hem de fixar són les entitats, hem 
d’escoltar-les, donar-los tot el su-
port i acompanyament, perquè 
sense elles no s’entendria el nostre 
municipi. ERC hi creiem plenament.

Per tant, ERC farem passos 
ferms i decidits per construir un 
futur millor per al nostre municipi, 
de manera honesta i útil, al servei 
de la nostra gent.  

Volem conèixer tots els nostres esportistes 

S abem quants esportistes 
locals d’alt nivell tenim al 
nostre municipi i quins 

esports fan? La resposta és NO. 
L’equip de Govern Socialista + Ciu-
dadanos NO se n’ha preocupat mai 
i això que al nostre municipi en te-
nim uns quants.

Aquests esportistes porten el 
nom de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant per tot Catalunya, l'Estat 
i arreu del món, amb les dificul-
tats que suposa compaginar l'es-
port amb els estudis o el treball. 
També tenen unes despeses per 
mantenir un nivell competitiu en 
acudir als campionats.  

Tots tenen un gran mèrit, per 
això cal donar suport a aquests 
joves i a les seves famílies i saber, 
mitjançant un registre, quants 
són i quin esport practiquen per a 
poder-los valorar. 

JUNTS pensem que cal iden-
tificar, donar suport i establir 
mesures específiques de protec-

ció als esportistes no professi-
onals de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, menors de 25 anys i 
amateurs, d’esports individuals 
o col·lectius que participen en 
competicions esportives de l’àm-
bit superior al provincial. 

Per aquest motiu, JUNTS 
hem fet una proposta perquè es 
creï un programa de suport per 
aquests esportistes locals d'una 
certa elit en què demanem: 

1 Fer un registre d’esportistes 
locals d’alt nivell.
2 Crear unes bases regulado-
res i la convocatòria correspo-
nent al programa de suport.
3 Dotar aquest programa d’una 
partida pressupostària en els 
nous pressupostos municipals.
4 Ajudar a buscar patrocina-
dors a aquests joves.
És un orgull per al nostre mu-

nicipi tenir esportistes d’alt nivell i 
no podem obviar-los!     

Bona tardor.  

Esmeralda Saladié
ercvandelloshospitalet@gmail.com  

  @esquerravandelloshospitalet
 @Esquerra_VH

  @erc_vandehospi 

Assumpció Castellví
juntsxcat.vh@gmail.com 

  @juntsxcat vh 
 @juntsxcat_vh 
  @juntsxcat_vh

Nuria Ortiz
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat  

pscvh@tinet.org 
  @pscvandellos.hospitalet

 @PSCVH    @psc_hospitalet.vandellos 

Aquí podeu consultar la informació 
relativa als grups polítics municipals que 

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

Maria Elidia López
fichospitaletinfant.wordpress.com  

fic_cat@telefonica.net 
    @fichospitalet
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Tres anys al cor de la bèstia

F a tres anys que vam entrar 
a l’Ajuntament gràcies als 
vostres 232 vots, i és un 

bon moment per a fer una reflexió 
respecte a allò que ens hem tro-
bat, tot el que hem fet, i el que ens 
resta per fer. 

Tenim un Ple amb una molt 
baixa qualitat democràtica i amb 
un debat polític inexistent. A la ma-
joria de regidores, tant de l’equip 
de govern com de l'oposició, els 
preocupa més sortir a les fotos 
que no pas fer feina. L’aparença 
per damunt de tot. Això sí, no 
qüestioneu els elevats sous que 
cobren, perquè llavors s’enfaden. 
Fins que no va aparèixer la CUP, 
els plens eren uns tràmits d’una 
hora, on a l’oposició els semblaven 
tan fenomenals totes les propos-
tes de l’equip de govern, que ni tan 
sols obrien la boca. 

Hem presentat 79 mocions, 
els que més amb molta diferèn-

cia. No n’hem presentat més 
perquè a la resta de grups muni-
cipals no els costa gens posar-se 
d’acord per limitar-nos l’acció po-
lítica, primer amb un ROM que no 
tenia altra funció que aquesta, i 
després impedint el debat de qua-
tre mocions amb l’excusa tècnica 
de la seva urgència. 

Som l’únic grup que argumen-
ta i justifica absolutament sempre 
el sentit del vot. Es tracta, segons 
el nostre parer, d’una qüestió de 
respecte vers la ciutadania. Als 
altres grups no els sembla neces-
sari dur a terme aquest exercici 
de transparència democràtica. 

Ens queda molt per fer, i som 
conscients de les nostres man-
cances. Aprofitarem aquest any 
que queda per continuar treba-
llant per millorar el nivell de vida 
de la classe treballadora del mu-
nicipi i fer sentir la seva veu al cor 
de la bèstia.  

¿Nucleares?

L levamos meses viviendo en 
una espiral inflacionista, de 
subida de precios, y donde 

más lo notamos los contribuyen-
tes es en los recibos del gas y la 
electricidad. Para los vecinos de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
es casi una broma, considerando 
que somos un municipio nuclear. 
Y lo que es peor, nos van amena-
zando reiteradamente de que se 
va a cerrar la central, y ni siquiera 
hay previsto un plan de transición 
para equilibrar la debacle econó-
mica que representará para todos 
los vecinos, ya que la financiación 
del consistorio depende en gran 
medida de esas instalaciones.

Los planes de Pedro Sánchez, 
que nos vendió una excepción 
ibérica que arreglaría los proble-
mas, ha conseguido lo contrario: 
se han disparado los costes ener-
géticos, y el impacto está lejos de 
acabar. De hecho, el grave error 

ha llevado a los socialistas a te-
ner que aceptar las propuestas 
del PP, como la rebaja del IVA del 
gas. Mejor nos iría si se escucha-
ran más nuestras propuestas, 
que se demuestra que son las 
que funcionan.

Habría que reconsiderar la 
política nuclear y prorrogar la 
vida útil de unas instalaciones 
que se han demostrado fiables 
y han tenido un impacto muy 
positivo en nuestro municipio. 
Hay que pensar en el futuro y 
tener listas las alternativas. Por 
ejemplo, este verano consegui-
mos el apoyo explícito de la pre-
sidenta de petición de la Unión 
Europea, Dolors Montserrat, a la 
propuesta de un centro de pro-
tonterapia. Pero hace falta más: 
una política energética seria, no 
basada en apriorismos ideoló-
gicos desfasados, y capaz de 
aportar fiabilidad.  

Servir a otros y hacer el bien, Ciudadanos

C iutadans consolida la 
buena gestión de todo el 
equipo de gobierno muni-

cipal a lo largo de este mandato. 
Ciudadanos hace mucho hin-
capié en las políticas progresis-
tas y liberales, para abordar los 
problemas presentes y los retos 
futuros de nuestro municipio, so-
mos útiles y necesarios. 

Seguiremos «con la mano 
tendida» donde no hay progre-
so sin esfuerzo, como respon-
sables ante la realización de los 
últimos presupuestos de esta le-
gislatura. Cada día escuchamos 
a nuestros vecinos, hacemos lo 
posible por encauzar sus reivin-
dicaciones a través del diálogo y 
se estudian medidas para paliar 
las diferentes situaciones. 

Nuestros jóvenes en el verano 
han tenido un comportamiento 
ejemplar, a resaltar por su buena 
actitud, concordia, y solidaridad. 

Su ayuda mutua es lo que ha per-
mitido unas fiestas y un verano 
inolvidables. 

Apoyamos a nuestros ma-
yores en sus celebraciones, ha-
ciéndonos partícipes con ellos y 
destacando su voluntad en todo 
momento, olvidándonos casi por 
completo del COVID, que tanto 
nos hizo sufrir. Ellos han puesto 
nuestros valores en práctica, me-
recen ser escuchados y recorda-
dos en todo momento. 

La única manera de tener cer-
teza sobre el futuro es la de crear-
lo nosotros mismos a su justa 
medida y  ahí estamos y estare-
mos Ciudadanos. Como sugeren-
cia, os propongo estas letras de 
Denis Waitley: «No te detengas en 
lo que salió mal. En cambio, con-
céntrese en qué hacer a continua-
ción. Gasta tus energías en avan-
zar para encontrar la respuesta». 
Abrazos para tod@s.  

Sílvia Pujol
ppvandelloslhospitalet@gmail.com  

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

  @pp_tarragona

Tomás Díaz
www.ciudadanos-cs.org

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

  @Cs_Hospi_Vande

Francesc Fuguet
www.vandelloshospitalet.cup.cat 
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El mil·lenari pas de coloms del coll de Balaguer
Per Alfons Tejero

L a dieta mediterrània és un altre dels tresors culturals dels 
quals gaudien les famílies de l'Hospitalet de principis del se-
gle XX. La majoria d'elles es dedicava al pagès i conreaven 

vinya, oliveres i garrofers. Les cases que tenien terra i pou o sínia per 
regar feien una mica d'hort per al llegum i les verdures. El pa i el vi 
mai faltava a taula. Les proteïnes animals venien del corral, de la mà 
dels ous i de les gallines. Molts hospitalencs s'embarcaven al peix i 
un parell de cases criaven vaques i comercialitzaven la seva llet i el 
brossat que s'elaborava. Sempre hi ha hagut ramats de bens i molt 
bones carnisseries, però el cert és que una part important del con-
sum domèstic de carn l'aportava l'activitat cinegètica, especialment 
durant els anys 40 i 50, passada la guerra civil (1936-39), que deixà 
una Espanya arrasada. Fins als 60 i 70 del segle XX d'escopetes n’hi 
havia poques. No eren molt precises i eren cares i la munició més 
encara, per la qual cosa la població utilitzà tota mena d'enginys i 
artificis que tenien al seu abast. Al vedat del marquès es deia que 
els conills no hi cabien i els furtius de la vila els capturaven amb fura 
per no alertar els guardes. Al tros i a la garriga als voltants de l'Hos-
pitalet es caçà al llaç, a la codina, al vesc, al cep, a la ratera i a la joca 
les nits de vent i a moltes cases era habitual tenir l'olla dels cucs de 
la farina, per posar d'esquer a la ratera.

La fauna terrestre era molt abundant i ben repartida, però també 
ho era la que venia del cel. A l'agost entraven les tórtores; al setem-
bre, la xixella o zurita i la paloma bravía; a l'octubre, la merla, els 
estornells, el tudó; i a partir de Tots Sants, les orenetes i la resta de 
moixons migratoris.

Els que sou curiosos i amants de la natura podreu gaudir aques-
ta tardor, amb l'arribada del fred i del temps ventós, d'un espectacle 
fascinant: el mil·lenari pas dels tudons (Columbus palumbus) per la 
nostra vila. Uns dos milions de coloms orientats pel magnetisme 
terrestre es desplacen agrupats en multitudinàries bandades des 
d'Ucraïna i Bielorússia creuant Itàlia, França, per les càlides costes 
del corredor del Mediterrani fins al sud de la península, passant per 
l'Hospitalet des de principis d'octubre i fins a mitjan novembre. A 

la província de Tarragona hi ha quatre passos de muntanya tradicio-
nals d'aquests coloms, el de la Budellera, mas Cusidó, mas Grimau 
a Tarragona i el del coll de Balaguer. Quan és l'aire de cua el que els 
impulsa, volen alt, lluny inclús de la vista dels humans, però els dies 
de Mestral entren vorejant la costa creuant el mar per la mitja lluna 
que dibuixa el golf de Sant Jordi, buscant el refugi de les crestes de 
la serralada del coll de Balaguer. Si bufa fort, ho fan arran de terra 
resseguint meteòricament les carenes i es diria que les podries tocar 
amb els dits de la mà.

Antigament, al pas es caçava amb escopeta i també amb una 
sàrcia anomenada filat. Gràcies al Sisco Isern Martí, hem pogut 
recuperar un d'aquest parany familiar, que ha guardat gelosament 
durant anys. Un element que cal conservar i recuperar pel seu alt 
valor etnològic. El filat està format per dos pals de fusta de pi i una 
sàrcia de pescar de cotó natural d’1,50 x 6 metres de llarg, tintada 
amb escarrotxa. S'estenia horitzontalment i es plantava camuflada 
a un punt estratègic del coll. Quan els coloms passaven per aquest 
lloc, estiraven l'extrem de les cordes amb un ràpid moviment i ficaven 
dreta la sàrcia com una vela, capturant les aus que s'hi quedaven 
atrapades. En realitat, eren pescadors de terra que repetien la litúrgia 
marinera de calar i xorrar.

A la tardor es podrà gaudir a l’Hospitalet de 
l’Infant d’un espectacle fascinant: el pas d’uns 
dos milions de tudons (Columbus palumbus)

Es recorda que hi plantaven filats el Jaume Pau de cal Fabet, el 
Domingo Vidal de cal Vidal i el Sisco Isern de cal Col i que també 
es feia al Torn, a l' Alcantarilla Gran, al Jonquet i al Pontazgo. Actu-
alment, es continua tirant als tudons amb escopeta al pas del coll 
de Balaguer. Ho organitza la Societat de caçadors defensors de la 
caça de l'Hospitalet de l'Infant, entitat fundada l’any 1967. A la tarda 
són els gossos els que entren en acció i recullen les peces abatudes, 
tancant el cercle d'aquesta activitat humana que es remunta a la pre-
història de la humanitat i que immortalitzà l'artista de les pintures 
rupestres de la cova de l'Escoda a Vandellòs. 

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: 

Sisco Isern desplegant el filat històric per caçar tudons i estornells.  

Un dels llocs del coll de Balaguer on es parava el filat de cal Cot.  
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L’Hospitalet inaugura el tram  
reurbanitzat de la Via Augusta 
El 9 de setembre, l’Ajuntament va organitzar un acte festiu  
per celebrar el final de les obres, que han durat 7 mesos 

E l divendres 9 de setembre, l’Ajuntament va convidar la ciuta-
dania a la inauguració del tram reurbanitzat de la Via Augusta 
de l’Hospitalet de l’Infant. Amb un acte protagonitzat pels Ge-

gants de Foment Cultural, els tabalers del Ball de Diables de l’Hos-
pitalet de l’Infant, la Banda municipal de música Clau de Vent, el 
Grup de Dones Blanca d'Anjou i l'exposició fotogràfica de les obres 
del veí Teo Castillo, es va celebrar el final dels treballs de reurbanit-
zació del tram de l’avinguda comprès entre els carrers Vandellòs i 
Masriudoms, que van començar al gener. Aquests treballs 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 i un termini 
d’execució de 7 mesos.

L’objectiu del projecte, redactat per l’arquitecte Antoni Vilanova 
Omedas (Vilanova + Moya arquitectes) i per l’enginyer de camins, ca-
nals i ports Pere Santos (Ingenieros asociados SA), era doblar l’am-
plada 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; i in-
crementar les places d’aparcament (ara n’hi ha més del doble), per 
afavorir les dinàmiques comercials de l’entorn proper. 

En aquest apartat del web municipal, 
dedicat a les notícies, podreu posar-vos  
al dia de l’actualitat del municipi

La idea era transformar aquest tram de via urbana, de 6.300 m 
aproximadament, «per donar prioritat als vianants, a l’ús cívic d’aques-
ta avinguda; dinamitzar el comerç local i l’activitat econòmica en ge-
neral, i afavorir la mobilitat sostenible», segons va explicar l’alcalde, 
Alfons Garcia, qui va agrair la feina duta a terme pels empleats de 
l’empresa adjudicatària i de l’Ajuntament que han treballat per tirar 
endavant el projecte. 

1.200.000 €

7 mesos

import de 
gairebé 

termini 
d’execució de
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E l Ple de l’Ajuntament ha aprovat recentment el reglament del ser-
vei municipal d’acollida temporal al pis d’emergència social del 
consistori, amb els vots a favor de tots els regidors i regidores.

«No és un pis de lloguer social,  
sinó d’emergència, per a persones 
empadronades al municipi en els últims  
tres anys», segons ha precisat la regidora  
de Benestar Social, Lupe Capella

Aquest document servirà per regular l’accés i usos del pis que 
va adquirir el consistori a l’Hospitalet de l’Infant per donar resposta 
a les necessitats d’habitatge de persones empadronades al mu-
nicipi que es trobin en situació crítica de carència d’allotjament, 
deguda a: 

• Desnonament ordenat per sentència judicial ferma dictada en 
procediment seguit davant la jurisdicció civil, per manca de pa-
gament motivada per insuficiència de recursos, expiració de ter-
mini, preferència d'ús de l'arrendador o d'altres semblants i amb 
dia i hora de llançament inajornable.

• Declaració municipal de ruïna imminent de l’habitatge de la per-
sona o persones a acollir.

• Incendi, inundació o fenomen catastròfic similar que inhabiliti 
l’habitatge de la persona o persones a acollir.

• Altres situacions d’emergència.

I també a membres de les famílies amb un Pla de treball acordat 
amb la Comissió d’Emergències Socials del Departament de Benes-
tar Social municipal, en què s’inclogui l’accés a un habitatge com a 
mesura per poder millorar la seva situació. Tindran preferència aque-
lles famílies amb menors o persones dependents a càrrec.

En aquest reglament queda regulat no només quines seran les 
persones beneficiàries d’aquest servei sinó també altres aspectes 
com: els requisits d’accés al servei, la durada, els drets i obligacions 
de les persones usuàries, les normes de funcionament, els possibles 
incompliments i com s’actuarà en aquests casos, etc. 

Voleu veure el vídeo de la sessió plenària 
del 28 de juliol que va gravar la Televisió 

de Vandellòs (TVV)? El trobareu aquí: 

L’Ajuntament disposa d’un habitatge  
per atendre situacions d’emergència social
A la sessió plenària del 28 de juliol, es va aprovar el reglament que regula l’accés i els usos d’aquest pis

Mocions aprovades  
al ple de juliol

L a moció de suport als jutges de pau presentada per 
JxCat, PSC, Cs, ERC, PP i la FIC, amb els vots a favor 
de tots els grups polítics municipals. Mitjançant aques-

ta moció, l’Ajuntament ha acordat: mantenir aquesta figura a 
l’Ajuntament; i instar el govern de l’Estat i els grups parlamen-
taris de les Corts Espanyoles a la modificació del Projecte de 
la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de 
Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir 
les seves funcions.

La moció de JxCat per demanar que s’instal·li una tirolina 
pública en algun parc infantil del municipi, amb els vots a favor 
del PSC,JxCat, Cs, ERC, PP i la FIC; i l’abstenció de la CUP. 

Francesc Fuguet,  
nou regidor de la CUP

D urant la sessió plenària ordinària que va tenir lloc el 28 
de juliol a la Casa de la Vila, Francesc Fuguet va pren-
dre possessió del seu càrrec com a regidor de la CUP-

AMUNT en substitució d’Ivan Torrobella, que el passat 2 de juny 
va informar al Ple de l’Ajuntament de la seva renúncia al càrrec, 
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. Fuguet és el substitut 
de la 4a persona de la llista electoral, Laia Chàfer, que va renun-
ciar al càrrec de manera anticipada. 
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L es obres que serviran per habilitar un carril bici a la zona de 
Corralets de l’Hospitalet de l’Infant van començar l’última 
setmana d’agost. L’Ajuntament va adjudicar aquests treballs 

a  l’empresa Covan Obres Públiques S.L., per un import de gairebé 
88.000 euros i un termini d’execució de dos mesos.

L’objectiu d’aquest projecte, redactat per l’enginyer de camins, 
canals i ports Jordi Sorkau (Volums-Enginyeria SLP), és connectar 
l’actual carril per a bicicletes que puja per la banda de ponent de la 
carretera de Móra (l’antiga carretera C-44) amb la zona urbana de 
Corralets, per enllaçar-lo amb el carrer Antoni Tàpies, fins a la par-
cel·la d’equipaments que hi ha en aquest barri, on el consistori està 
instal·lant una nova pista poliesportiva.

«Volem continuar fomentant l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport i de lleure i posar a 
l’abast de la ciutadania un entorn urbà més 
amable», ha afirmat l’alcalde, Alfons Garcia

Per creuar de vorera a la carretera de Móra i fer servir el nou tram 
de carril bici, caldrà utilitzar el pas de vianants sobre-elevat que hi ha 
davant la parcel·la d’equipament públic municipal on es construirà la 
futura comissaria de la Policia Local.

El nou tram de carril bici tindrà uns 600 metres de longitud i 
doble sentit de circulació. Tant el material utilitzat com els acabats i 
la senyalització horitzontal previstos tindran les mateixes caracterís-
tiques que les de la resta de trams de la xarxa de carril bici existent a 
l’Hospitalet de l’Infant. 

Amb aquesta nova ampliació de la xarxa de carril bici, l’Hospita-
let de l’Infant comptarà ja amb gairebé 4,5 km de carril bici. 

Aquí podeu veure la notícia que va emetre la Televisió 
de Vandellòs sobre el nomenament dels fills 
adoptius del municipi i escoltar les seves declaracions.

L’Ajuntament ha habilitat  
un espai de jocs de taula  
al passeig de l’Arenal

L ’Hospitalet de l’Infant disposa des d’aquest estiu d’un 
espai de jocs de taula davant de la Plaça dels Pins, al 
costat del passeig de l’Arenal. En aquest lloc, l’Ajunta-

ment hi ha instal·lat tres taules d’escacs de formigó amb cinc 
seients incorporats i un conjunt de tres mòduls de polietilè i 
vuit seients amb lluminàries interiors per poder jugar al par-
xís, a l’oca i als escacs. El consistori ha col·locat també gespa 
artificial a la pista de petanca.

La instal·lació d’aquest nou mobiliari urbà ha costat uns 12.000 
euros. El Club d’Escacs de l’Hospitalet de l’Infant hi ha aportat 
2.500 euros; i la resta de l’import l’ha assumit l’Ajuntament. 

Maria Teresa Palet  
i Manuel Romero, fills 
adoptius del municipi

L a doctora en filologia Maria Teresa Palet Plaja i el doctor 
en història Manuel Romero Tallafigo han rebut el títol de 
fills adoptius de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. En 

l’acte de reconeixement que va tenir lloc l’1 de juliol a la Sala 
Infant Pere de l’Hospitalet, es va fer públic el nomenament, 
aprovat en la sessió plenària de l’Ajuntament del 2 de desem-
bre de 2021 a proposta del grup municipal de la FIC, «per la 
seva contribució al coneixement i a la divulgació del període 
medieval del nostre territori».

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

Nou tram de carril bici a l’Hospitalet de l’Infant
Els treballs per habilitar-lo a la zona de Corralets estan en marxa i costaran quasi 88.000 euros
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Bon balanç d’estiu per al sector turístic
Hi ha hagut una recuperació de l’activitat turística, segons es desprèn  
de les dades d’ocupació i de participació en les propostes organitzades

A la pàgina de YouTube de Turisme podeu 
veure els vídeos promocionals del municipi: 

La mitjana d'ocupació de  
la temporada ha estat del 82%,  

un 15% superior a la de l’any passat 

L ’estiu del 2022 ha estat l’estiu de la recuperació i la tornada a 
la normalitat. Les dades d’ocupació hotelera avalen aquest fet: 
s’ha fregat gairebé el 100% d’ocupació el mes d’agost i la mit-

jana de la temporada ha estat del 82% (un 15% superior a la de l’any 
passat). També és destacable la mitjana d’estada al municipi, que 
s’ha situat en 5,5 nits per estada, una xifra lleugerament superior a la 
dels altres anys i a la d’altres destinacions properes. Aquestes dades 
positives coincideixen amb la valoració dels professionals del sector 
turístic, els qual parlen d’una «bona temporada». 

Durant aquest període, s’ha incrementat el turisme internacional i 
s’ha fidelitzat el nacional. Des del punt de vista de l’ocupació, el nombre 
de visitants estrangers ha augmentat un 54% (del 22% de l’any passat 
s’ha passat al 34%) i el nombre de turistes nacionals ha disminuït un 
15% (enguany ha representat un 66% enfront del 78% del 2021).  

Pel que fa a la procedència dels turistes estrangers, els france-
sos van tornar a ser els més nombrosos, seguits pels alemanys, els 
holandesos, els belgues i els anglesos, entre d’altres nacionalitats. Els 
turistes nacionals que vam rebre són, en la seva majoria, de Catalunya; 
i la resta, de l’Aragó sobretot, i del País Basc i Navarra. A les oficines de 
turisme es va notar un increment de visitants de Madrid, on aquesta 
primavera s’han dut a terme campanyes de promoció del municipi.

En relació amb el nombre total de consultes ateses pel depar-
tament de Turisme de l’Ajuntament, se n’han registrat al voltant de 
8.900, la majoria als punts d’atenció turística, tot i que hi ha hagut 
un increment notable de les consultes fetes per telèfon, Whatsapp i 
correu electrònic. 

66%
Els turisme nacional 

ha representat un 
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54%

El nombre de  
turistes estrangers  
ha augmentat un 

Seguiu Turisme l’Hospitalet de l’Infant  
i la Vall de Llors a les xarxes socials:

@TurismeHospitaletInfant @Mar_i_Muntanya  @turisme_hospitalet

Les reserves a la Cova del Llop 
Marí s’han incrementat un 15%

D urant l’època estival s’ha mantingut la regulació per ac-
cedir als aparcaments de la zona de la platja del Torn 
i a la Cova del Llop Marí, atesos els bons resultats ob-

tinguts la temporada passada. Els visitants han valorat molt 
positivament aquesta mesura. Enguany, a més, com a novetat, 
s’ha iniciat la prohibició de l’estacionament nocturn a la zona 
d’aparcaments de la platja del Torn, per garantir la protecció 
d’un dels espais amb major valor natural, que es veia amenaçat 
lamentablement per les actituds incíviques d’algunes persones 
que hi feien nit.

En total, s’han comptabilitzat 4.542 reserves per accedir 
a la cova del Llop Marí a través del nou sistema de reserves,  
que ha facilitat a les persones usuàries el tràmit de fer-les. 
Aquesta xifra representa un increment de quasi el 15% respec-
te l’estiu passat. 

Excel·lent acollida del  
programa d’actes «Viu l’estiu»

C om a novetat, la Regidoria de Turisme ha programat 
aquest estiu un conjunt de tallers ambientals setmanals 
a les platges (sobre tortugues marines, el corriol cama-

negre, els insectes, etc.) i unes rutes guiades puntuals (d’snorkel, 
del joc Relats a l’Ombra i amb el trenet turístic ) que han tingut 
molt bona acollida. Prova d’això és que es van completar totes les 
places. Aquestes activitats s’han sumat a les propostes del cine-
ma sota els estels i al ioga que ja oferia i a les organitzades pels 
departaments municipals de Cultura, Festes, Esports i per diverses 
entitats locals dins del programa d’actes «Viu l’estiu», que hem des-
tacat en aquest número de La Revista i que també han tingut molta 
afluència de gent. 
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Un estiu ple d’activitats culturals  
La programació municipal d’actes ha retornat a la normalitat

D esprés del final de les restriccions en l’activitat cultural a cau-
sa de l’epidèmia de la Covid-19, la programació municipal de 
cultura a l’estiu s’ha dut a terme amb normalitat i amb una 

alta assistència de públic. 

El que més èxit ha tingut són els espectacles 
familiars de circ i animació a l’aire lliure,  
que han a aplegat gairebé 2.700 persones

Així doncs, les visites guiades a l’Hospital del Coll de Balaguer, al 
Molí de l’Oli de Vandellòs i a Ca la Torre i la Masia de Castelló, al Petit 
Museu Escola Àster Antonio Bonet Castellana i al Poblat Hifrensa, a 
les fortificacions de la Guerra Civil i a l’entorn de l’antiga via de fer-
rocarril; i a l’Hospitalet de l’Infant vist del mar amb barca han tingut 
877 assistents, amb l’Hospital com a referent (quasi 600 assistents), 
tant amb les visites regulars, nocturnes i gimcanes, com amb la nova 
visita teatralitzada estrenada el mes de setembre.

També es va reprendre la programació familiar de circ i animació 
a les places i espais oberts de l’Hospitalet de l’Infant i de Vandellòs, 
amb un total de 9 espectacles i vora 2.700 assistents en conjunt, amb 
propostes de qualitat en les diverses disciplines del circ orientades 
als més petits de casa. 

En l’àmbit musical, cal destacar el seguit de concerts dels mesos 
de juliol i agost que es van oferir  en el Festival Internacional de Gui-
tarra, amb 545 assistents; en el festival líric Daurada Escena, amb 
280 assistents, i a la plaça Coll de Balaguer amb el grup Alquímia, que 
va aplegar més de 300 persones.

I en l’àmbit de les arts visuals, després de dos anys d’aturada, van 
retornar les exposicions a la sala Ferrer Malet: l’exposició «Tra’s’» de 
l’artista local Evelyn Roca i l’alumnat del seu Espai d’Art, i l’exposició 
col·lectiva «Art i Artesania», que, com havia estat tradicional, va re-
unir entitats i veïns i veïnes per mostrar els treballs manuals duts a 
terme durant l’any. 

Tot un seguit d’activitats, que amb el mapping a la plaça Beren-
guer d’Entença a l’Hospitalet de l’Infant i el cinema d’estrena a Ca la 
Torre de Vandellòs, han fet que tothom hagi pogut gaudir de la cultura 
amb plena normalitat. 

El 10è TWINPALM se celebrarà el 29 d’octubre a 
l’Hospitalet de l’Infant, amb Joana Serrat i Josep Xortó & 
The Congosound, entre d’altres artistes. Venda d’entrades:Cultura12



L’Ajuntament crearà un centre local de la imatge
En aquest espai es podrà consultar el fons fotogràfic  
que la família de Paco Andreu ha cedit al consistori

L’Aula Universitària de la UNED de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant ha ampliat la seva oferta d’estudis. 
Us informem de les novetats i de les dates de matriculació

L ’Ajuntament té previst obrir l’any que ve un centre local de la 
imatge. Aquest nou servei municipal estarà destinat a la con-
servació i difusió de les imatges del municipi i estarà ubicat a 

la Plaça Catalunya número 9 de l’Hospitalet de l’Infant, al local de 
l’antiga botiga i estudi fotogràfic de Francesc Andreu. El consistori 
ha llogat aquest espai cèntric a la família d’aquest fotògraf i artista 
local, que va morir el 2016 als 83 anys, i hi durà a terme unes obres 
de reforma de la planta baixa i de l’altell, per adaptar-lo als nous usos. 

Nuria Ortiz, regidora de Cultura:  
«La imatge és part del nostre patrimoni,  
cal conservar-la i fer que sigui accessible  
per preservar la memòria històrica»

A banda de llogar l’antiga botiga, la família Andreu ha cedit al con-
sistori el fons fotogràfic del Francesc, més conegut com Paco Andreu, 
que consta d’un total de 73.836 imatges captades durant el període 
1961-1999. La majoria d’aquestes imatges són de Vandellòs i l’Hospita-
let de l’Infant, tot i que també n’hi ha de Riba-roja d’Ebre i Flix; i tenen un in-
terès patrimonial, històric i etnològic, perquè retraten el veïnat, els indrets 
i les activitats del municipi. Es troben en un estat de conservació òptim. 

L’Ajuntament s’ha compromès a custodiar i conservar aquestes 
imatges, a obrir-les a la consulta pública i a identificar-les i tractar-les; 
i també a digitalitzar-ne una part, tal com li ha demanat la família.

El document de cessió del fons fotogràfic i el contracte de lloguer 
del local, per a un període de 4 anys, es va signar a la Casa de la Vila 
el 7 de juliol. Per a dues de les filles de Paco que van ser-hi presents, 
Núria i Dolors, va ser «un dia molt important» perquè va suposar «un 
reconeixement a la feina del pare i de la seva generació i una recupe-
ració de la memòria històrica», segons van declarar. 

Novetats editorials vinculades a la història local

U satges de Tivissa, Vandellòs i Coll de Balaguer. Informa-
ció d’en Borràs de Pegueroles (c.1284-1324). Aquesta 
obra, editada pels ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant i de Tivissa i per Arola Editors amb el suport de la Dipu-
tació de Tarragona, és fruit del treball d’investigació conjunt de 
Maria Teresa Palet i Manuel Romero (els fills adoptius del mu-
nicipi). Inclou la transcripció i l’estudi del document escrit per «un 
Borràs Pegueroles gairebé ancià, sensat i carregat de maduresa, 
amb l’experiència d’haver governat Tivissa com a jove batlle del 
noble Berenguer d’Entença», que «relatava, cap al 1325, a escri-
vans i funcionaris de la cort de Barcelona com es vivia al segle XIII 
a Tivissa, Vandellòs, Coll de Balaguer, Llaberia i Banyoles», com 
s’explica en el llibre. A l’original d’aquest document ja no s’hi pot 
accedir pel mal estat en què es troba actualment.

La necròpolis medieval de l’antic Hospital del Coll de Bala-
guer. Aportacions des de l’arqueologia i l’antropologia és el títol 
del darrer llibre que han publicat l’Ajuntament i Cossetània Edici-
ons dins de la col·lecció «Les nostres arrels» (és el número 16). 
Recull els resultats de la intervenció arqueològica que es va dur a 
terme durant el període de 2013 a 2016, vinculada a la restauració 
de la torre sud-oest i del pati annex de l’antic hospital de l’Hospita-
let de l’Infant; així com els resultats de l’anàlisi de les inhumacions 
que s’hi van trobar. Conté imatges de les restes òssies del segle 
XIII recuperades. Els autors són l’arqueòleg Isidre Pastor i l’ar-
queològa i antropòloga Núria Armentano (a la fotografia).
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El Mercat Medieval s’omple de vida
La 26 edició va celebrar-se amb el format habitual, amb el sopar,  
els espectacles, les parades i les mostres d’oficis al voltant de la Plaça Catalunya

Aquí podeu veure el recull d’imatges del 
XXVI Mercat Medieval que vam compartir 

a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament: 

D el 16 al 18 de setembre, a l’entorn de l’emblemàtic Hospi-
tal del Coll de Balaguer, va celebrar-se el Mercat Medieval 
de l’Hospitalet de l’Infant, en el format tradicional, previ a 

la pandèmia de la Covid-19. En aquesta 26a edició, així doncs, a 
diferència de l’any passat, les parades del Mercat es van tornar 
a instal·lar a la Plaça Catalunya en lloc de fer-ho a la Plaça Be-
renguer d’Entença. Hi va haver una vuitantena de parades (una 
trentena més que l’any 2021), una vintena de les quals eren locals. 
També es va recuperar el sopar medieval del dissabte a la Plaça 
Berenguer d’Entença, amb espectacle de foc, al qual hi van assistir 
unes 400 persones. 

A més, com cada any, hi va haver cercaviles musicals i espec-
tacles gratuïts, tallers i demostració d’oficis (de llauner, bufador de 
vidre, filadora, fuster, terrissaire i forner) i un espai de jocs tradicionals 
per a la canalla. Com a novetat, s’hi va oferir una mostra sobre la 
música medieval i els elements de tortura i un nou espectacle de 
cloenda, que va anar a càrrec del Ball de Diables de l’Hospitalet de 
l’Infant, el Diabló de la Selva del Camp, el Drac de Santa Margarida, Lo 
Boc de Vandellòs i els tabalers i el Cavallet de Mar de Foment Cultu-
ral. Durant els tres dies hi va haver molta afluència de gent.

El Mercat Medieval de l’Hospitalet de l’Infant està organitzat per 
l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Tarragona. 

Yesos Beltran: enguixats  
de proximitat i confiança

E ls germans Óscar i David Beltran són la segona generació 
d’enguixadors, rellevant la tasca iniciada pel seu pare i ara 
portant les regnes de l’empresa familiar. Aquesta professió 

vinculada a la construcció està molt demandada, fet que provoca 
que ni tan sols durant la recent etapa de crisi els hagi baixat el 
ritme de feina. «El nostre esperit continua sent el d’una empresa 
familiar: feina assumible i ben feta», explica el David. Fugen de 
grans projectes que comportarien inversions sobredimensionades 
i riscos alts, per centrar-se a treballar amb empreses de la zona i 
veïnat. S’especialitzen en treballs d’enguixat de parets, columnes 
i altres superfícies d’immobles; així com en instal·lació d’ele-
ments de cartró enguixat (popularment conegut com a pladur); 
instal·lació de sostres desmuntables; treballs d’insonorització o 
d’aïllament, etc. Darrerament, la crisi dels materials ha fet encarir 

diversos productes de construcció, la qual cosa dificulta una mica 
el dia a dia, però aquest encariment no l’estan fent repercutir en els 
seus clients, l’assumeixen en gran part. Perquè la confiança és un 
dels pilars de la feina, opinen. Treball rigorós, conjuntament amb 
les empreses del territori, i a seguir la tradició familiar. I per molts 
anys, malgrat que sí que noten que costarà trobar un relleu gene-
racional, ja que la joventut es fixa en altres àmbits. 

SECCIÓ EMPRENEDORS 
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E l consistori ha arrencat la quarta convocatòria de la campa-
nya «Fes-la rodar», per continuar fomentant el teixit empresa-
rial del municipi i el consum als negocis locals. Fins al 30 

de setembre, els veïns i veïnes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
poden demanar les targetes moneder o la recàrrega d’aquestes, per 
poder-les gastar als establiments adherits a la campanya d’enguany. 
Les targetes podran utilitzar-se del 10 d’octubre al 25 de novembre.

Com en les edicions anteriors, d’aquests ajuts per al foment del 
teixit empresarial del municipi es podran beneficiar les llars de con-
vivència i les persones físiques de 18 anys o més, legalment eman-
cipades o en tràmit legal d’emancipació, que resideixin efectivament 
i estiguin empadronades al municipi, de manera ininterrompuda, per 
un termini mínim d’un any. 

Amb aquestes targetes, l’Ajuntament subvencionarà la compra 
de béns i serveis de la ciutadania a les empreses locals adherides a 
la campanya «Fes-la rodar» de 2022. Pel que fa al tipus de targetes 
que lliurarà el consistori, n’hi ha dos: la Targeta Consum 100%, per a 
aquelles llars municipals que es trobin en una situació de vulnerabili-
tat; i la Targeta Consum 100% Plus, per a la resta.

La regidora M. José Gómez: «Volem seguir 
influint positivament en la demanda i ajudar les 
famílies i els empresaris i emprenedors locals»

Normes de funcionament
Les targetes moneder es podran utilitzar a qualsevol de les empreses 
locals adherides a la campanya dins del termini establert (els euros 
que no es bescanviïn no s’acumularan per a les pròximes campanyes 
ni es podran recuperar). Queden excloses les vendes de tabac, alco-
hol, jocs i apostes. Com l’any passat, les compres s’hauran de fer, 
com a mínim, a tres establiments diferents. 

La campanya «Fes-la rodar»  
de 2022, en marxa
Les targetes moneder podran utilitzar-se del 10 d’octubre al 25 de novembre  
als negocis locals adherits a aquesta iniciativa de l’Ajuntament

Aquí podeu consultar tota la informació de la darrera 
edició de campanya «Fes-la rodar» i les bases que 
regulen la subvenció vinculada a les targetes moneder.

Els productes locals, novament 
a la Fira Fruits de la terra

P er als dies 1 i 2 de juliol, la mancomunitat que aplega 
els municipis Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa 
i Pratdip (MIDIT) va organitzar, a la Plaça Catalunya de 

l’Hospitalet de l’Infant, la 9a Fira Fruits de la Terra, fira de pro-
ducte local, cuina i clotxa de les Terres de Mestral, després de 
dos anys sense poder-ho fer -ho per la pandèmia.

Hi van participar més d’una dotzena d’establiments de 
restauració, cellers i productors locals del territori, a més de 
les oficines de Turisme dels tres municipis. A més de com-
prar a les parades, el públic va poder tastar els vins de la zona, 
gaudir de música en viu i prendre part en el sorteig de diverses 
experiències per descobrir el territori. 

Llar amb una persona sola 150 € 100 €

Llar amb parella sense fills 230 € 120 €

Llar monoparental d’1 fill 230 € 120 €
Llar monoparental  
amb més d’1 fill 260 € 140 €

Llar amb parella i fills 320 € 160 €

TARGETA  
CONSUM  

100% *

TARGETA  
CONSUM  

100% PLUS **

CAMPANYA  
FES-LA RODAR

* El 100% de la compra anirà a càrrec d’aquesta targeta.
** El 50% de l’import de la compra anirà a càrrec de la targeta  
     i l’altre 50% a càrrec de la persona usuària
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E l consistori ha reconegut públicament els èxits aconseguits 
per gairebé 200 esportistes locals, i els seus entrenadors/es, 
en la temporada 2021/2022. Ho va fer en un acte celebrat el 

30 de juny, al vespre al Teatre-Auditori de l’Hospitalet de l’Infant. En 
record d’aquest homenatge, l’alcalde, Alfons Garcia; i el regidor d’Es-
ports, Diego García, van lliurar-los una medalla commemorativa.

Aquests esportistes formen part de deu entitats esportives lo-
cals (el Club d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant, el Club de Futbol Sala de 
Vandellòs, el Club de Gimnàstica Rítmica de l’Hospitalet de l’Infant, el 
Club de Judo, el Club de Karate, el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, 
el Club de Patinatge, el Grup de Bitlles del Foment Cultural, el Club 
Futbol Base l’Hospitalet de l’Infant i la Penya Barça de l’Hospitalet de 
l’Infant) i de l’equip de natació de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament. 

Entre els esportistes guardonats, destaquen: 
 Joan Jardí Marco, que va iniciar la seva trajectòria esportiva al 

Club de Patinatge de l’Hospitalet de l’Infant, en reconeixement al 
seu palmarès en aquesta modalitat esportiva:

 Campió de Tarragona i de Catalunya 2021 i 2022 (modalitat solo 
dance)  Campió d'Espanya 2021 i Subcampió d'Espanya 2022 
(modalitat solo dance)  Campió de Catalunya (modalitat de 
parelles)  Campió d'Espanya (modalitat de parelles).

 Eloy Martínez, de la secció de Pesca Submarina del Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs, campió de Catalunya de Pesca Submarina 
sènior 2022. Aquest esportista, juntament amb Manuel Gálvez i 
Salva López, del mateix club, van proclamar-se campions de Cata-
lunya de Pesca submarina per equips 2021. 

 Marc Bardou, del Club de Karate, campió de Catalunya Kata Kyus 
categoria cadet masculí.

 Valentín Abella, del Club de Karate, campió Catalunya Kata Kyus 
categoria juvenil masculí.

 Maria Gil Sáez, del Club de Judo, per aquests triomfs, entre d’altres: 
 Campiona del Campionat de Catalunya Infantil Llars Mundet 

infantil femenina - 48 kg  Campiona de la Súper Copa d’Espa-
nya Infantil Avilès infantil femenina - 48 kg   3a al Campionat 
d’Espanya Infantil Madrid infantil femenina - 48 kg  Campiona 
Copa Internacional Vila d’Andorra cadet femenina - 52 kg .

 El Club d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant, sotscampió de la 2a terri-
torial de Tarragona, va rebre la placa honorífica en reconeixement 
dels 50 anys com a club de la Federació Catalana d'Escacs.

 Francesc Candela, de la Penya Barça de l’Hospitalet de l’Infant, 
per la seva dedicació a l’entitat com a president des de fa més de 
30 anys. 

L’Ajuntament reconeix els èxits  
de gairebé 200 esportistes locals 
En un acte celebrat el 30 de juny al vespre al Teatre-Auditori de l’Hospitalet de l’Infant

Aquí podeu consultar el llistat complet dels 
esportistes reconeguts/des i els seus triomfs; 

i veure fotografies dels homenatjats/ades:

Quasi 800 esportistes s’han allotjat a l’Alberg Àster

U n total de 786 esportistes han passat durant els mesos de 
juliol, agost i setembre per l’Alberg esportiu Àster de l’Hos-
pitalet de l’Infant, segons ha informat l’empresa munici-

pal que gestiona el seu funcionament, Llastres Serveis Municipals 
SL. Són persones que han participat en campus, estades i pre-
temporades organitzats per diversos clubs i federacions d’arreu 
de Catalunya, principalment; i d’Andorra; de diferents modalitats 
esportives. Entre aquestes entitats destaquen, per exemple, la 
secció de gimnàstica rítmica del Gimnàstic de Tarragona, la Fede-

ració Catalana de Voleibol, la Federació Andorrana de Taekwondo, 
el Club de Voleibol Esplugues de Llobregat, el Club de Bàsquet 
Cambrils i el Club Natació Atlètic Barceloneta.

D’altra banda, com a alberg adherit a la Xarxa Jove d’Albergs 
de Catalunya (Xanascat), aquesta residència ha allotjat durant 
l’agost a 206 famílies (760 persones) en el marc del programa 
«Vacances en família», impulsat per la Generalitat.

Durant el període estival unes 1.760 persones han passat per 
l’alberg sumant els esportistes, famílies i reserves individuals. 
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L’Hospitalet, seu dels campionats d’Espanya  
i d’Europa de vela de la classe FINN 
En aquests esdeveniments, celebrats al setembre, hi van participar 160 regatistes procedents de 20 països 

Si voleu veure més fotografies dels dos campionats de vela 
que va acollir el nostre municipi, aquí podeu accedir a la 
galeria d’imatges del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs

R ecentment s’han celebrat, en aigües de l’Hospitalet de l’Infant, 
dos dels esdeveniments anuals de vela més importants per a 
la classe internacional FINN a Espanya: el Campionat d'Espa-

nya, del 9 a l'11 de setembre; i el Campionat d'Europa Finn Masters, 
del 13 al 17 de setembre.

David Terol, del Club Nàutic Hospitalet-
Vandellòs, va guanyar el títol de Campió 
d’Espanya i de Campió Master d’Espanya

En aquests dos esdeveniments esportius, organitzats pel Club 
Nàutic Hospitalet-Vandellòs amb la col·laboració de l’Ajuntament i dels 
seus patrocinadors principals (FIATC Assegurances i Orkia) hi van par-
ticipar 160 regatistes procedents de 20 països d’arreu del món. 

David Terol, del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, va aconseguir 
el títol de Campió d’Espanya i de Campió Master d’Espanya, després 
de lliurar una dura batalla amb Miguel Fernández Vasco, del RCN de 

la Coruña, fins a l’últim minut (només van quedar a un punt de dife-
rència). Xavier Penas, del CV Calella, va quedar tercer.

Miguel Fernández Vasco (RCN de la Coruña) va guanyar el tro-
feu de Campió d’Europa, títol que es va disputar fins a l'última prova 
amb el francès Laurent Hay (La Rochelle Nautique), que va acabar 
tercer. L’italià Giacomo Giovanelli (CN Fanase «Geremia Viviani») va 
pujar en l’última prova a la 2a posició del campionat. 

Més de 200 participants, en  
la Cursa popular de l’Hospitalet

E l passat 31 de juliol, més de 200 persones van prendre 
part part en la Cursa popular de l’Hospitalet de l’Infant, que 
es va tornar disputar després de dos anys sense poder fer-

ho per la pandèmia de la Covid-19: 110 van completar el recorre-
gut llarg, de 4,8 Km; i un centenar, el recorregut curt, de 900 m, que 
no tenia caràcter competitiu.

Amb un temps de 00:16:06, Òscar Montserrat, de Salou, va 
ser el guanyador absolut d’aquesta prova organitzada per l’Àrea 
d’Esports. En la categoria femenina, la vencedora va ser Paula 
Hritiuc, d’Alforja, amb un crono de 00:18:41. Els primers atletes 
locals van ser Lucas Montes, en la categoria masculina; i Ivana Ol-

guin, en la femenina. Aquí podeu consultar-ne 
els resultats: https://webtretzesports.wixsite.
com/cursahospitalet 

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

Ricard del Amo, alma mater de la Ràdio
Ricard del Amo ha estat cofundador i director 
de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant des dels seus 
inicis i gerent del Patronat dels Mitjans de 
Comunicació de Vandellòs i l’Hospitalet  
de l’Infant. Trenta-quatre anys després,  
ha arribat l'hora de la seva prejubilació

Com recordes la creació de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant?
Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, com totes les emissores municipals, 
fou creada per informar i entretenir el veïnat i per potenciar l'ús del 
català als mitjans en temps de transició democràtica. Fou l'any 1984 
quan l'Antonio Nuñez, el Chema Muriente, el Jaume Carrera i jo vam 
presentar a l'Ajuntament el projecte de la ràdio municipal. Es tractava 
d'un projecte tècnic i d'un estudi de mercat. Des d'un principi, el pro-
jecte fou recolzat per l'Ajuntament, que veia en la ràdio
un mitjà per apropar-se al veïnat; i els veïns i veïnes se la van fer seva 
ben aviat. Una prova d'aquesta acceptació fou que mitjançant la Rà-
dio, van néixer algunes de les entitats cíviques que, actualment, for-
men part del teixit associatiu del municipi.

Quin servei creus que presta la Ràdio?
Tothom té dret a estar informat, per això existeixen els mitjans de co-
municació. Ràdio Hospitalet ha estat capaç, des de la seva creació, de 
portar tota la informació de proximitat als seus veïns i veïnes... el dia a 
dia del nostre municipi, tot allò que els grans mitjans no cobreixen. La 
ràdio local continua essent un servei públic a l'abast de tothom.

Que ha estat la Ràdio per a tu?
Jo, el Ricard de la Ràdio, he estat un privilegiat per tenir aquesta 
feina. Bé, de fet, no es pot anomenar feina, sinó la manera de gua-
nyar-me la vida fent el que més m'agrada. Han estat 34 anys de la 
meva vida dedicats a explicar allò que passava al nostre territori, a 
la comunicació de proximitat. Ara és temps de deixar lloc a les no-
ves generacions, però no deixaré la Ràdio del tot, espero continuar 
molts anys com a col·laborador.  

LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

La Ràdio 
incorpora nous 
col·laboradors

E l magazín matinal "El Quiosc" 
inclourà aquesta temporada 
una nova secció d’actualitat: 

«El debat», que comptarà amb di-
ferents tertulians, els darrers diven-
dres de cada mes a partir de l’oc-
tubre. També estrenarà una secció 
patrocinada per la Cooperativa de 
Vandellòs, en què la presidenta, Cris-
tina Borràs, parlarà de productes de 
proximitat i de temporada. Altres 
persones que se sumaran al llistat de 
col·laboradors del programa seran: 
Ferran Castellví, que tractarà temes 
d’actualitat en profunditat; i Isabel 
Fernández, que donarà a conèixer la 
civilització egípcia. A més, hi haurà 
una secció d’efemèrides proposades 
pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet 
de l’Infant (CELHI). 

Nou programa a la TVV

C uida't a casa» és el nou espai que incorpora la Televisió de Vandellòs a la pro-
gramació de tardor. Consisteix en micro càpsules sobre consells saludables, 
que segons es preveu s'emetran de dilluns a divendres, després dels Informatius 

Casa Nostra, des de mitjan d’octubre fins a finals de novembre. Aquests espais estaran 
conduïts per la fisioterapeuta Gemma Arias, qui ens explicarà com dormir i seure correc-
tament, com podem tenir cura de les cervicals i les lumbars, entre altres temes. Si us per-
deu algun programa de la TVV, aquí el podeu recuperar: https://tvvandellos.alacarta.cat/ 
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Associació de Joves  
de Vandellòs

  

L a inquietud d’un grup de joves per organitzar activitats lúdiques i cul-
turals al poble de Vandellòs va ser la llavor de l’actual associació. Amb 
una vuitantena de socis i sòcies, l’Associació de Joves és la referència 

festiva pel sector juvenil, i organitzen activitats durant tot l’any (joves, apun-
teu que això us interessa): en els propers mesos hi haurà la Castanyada, el 
Festival l’Aglà, la Torronada, la festa de Cap d’Any, la Cavalcada de Reis i el 
Carnaval; de cara la primavera es fa la Festa de la Germandat; a l’estiu es fa 
la revetlla de Sant Joan, el Carnaval d’Estiu i s’acaba amb la Festa Major de 
Vandellòs, al setembre. Per si fos poc, intenten organitzar també activitats 
durant altres jornades, com ara gimcanes, àpats populars i sortides. «És molt 
d’esforç, perquè totes i tots els de la junta som estudiants, però val molt la 
pena», explica la presidenta de l’entitat, Júlia Domènech.

El Festival l’Aglà es farà el 26 de novembre,  
serà la 10a edició i comptarà amb la participació  
de tres grups famosos i dos djs 

Una de les activitats més rellevants és el Festival l’Aglà, que al llarg de les 
deu edicions que té ha aconseguit fer-se un renom a la província i fins i tot 
atrau gent de tot Catalunya, exhaurint les entrades disponibles. Les persones 
sòcies de l’entitat tenen l’entrada gratuïta (inclosa en la quota anual de 20 
euros). Les ganes de recuperar la normalitat ha fet que darrerament l’entitat 
hagi rebut noves sol·licituds d’alta de soci. «Últimament ha vingut molta gent 
a les activitats, és bon senyal i esperem que s’hi apuntin encara més», ex-
plica la Júlia. Totes les persones joves que vulguin formar part de l’entitat, hi 
poden contactar a través de les xarxes socials (Facebook i Instagram) o per 
correu electrònic. A més de col·laborar amb l’organització de les activitats, les 
persones sòcies poden participar en l’assemblea anual per decidir les accions 
i la gestió de l’entitat.  

Presidenta:  
Júlia Domènech 
Secretària:  
Marina Barceló
Tresorera: Sandra Miralles
Vocals: Patricia Benaiges, Anna Do-
mènech, Guillem Sabaté, Neus Gil, 
Carla Marcó, Pol Duijn, Marc Grau  
i Josep Nomen

Correu:  
associaciojovesvandellos@gmail.com
Facebook i Instagram:  
Associació Joves Vandellòs 
Adreça: Carrer Santa Marina  
núm. 1, Vandellòs
Nombre de socis: 85
Quota: 20 euros a l'any
Data de fundació: 2011

Cors de carxofa 
amb calamarsons, 
pernil de Jabugo  
i salsa de tòfona
Xef: Francisco Balagué
Establiment: Ginkgo Biloba Restaurant – Alas Central

INGREDIENTS 
per a 2 persones

• 6 carxofes mitjanes

• 6 calamarsons

• 60 g de pernil  
de Jabugo

• 150 g de ceba

• 300 ml d'oli d'oliva 

arbequina

• 2 grans d’all

• 1 fulla de llorer

• Pebre negre en gra

• Sal

Ingredients per a 
la salsa de tòfona

• 40 g de mantega

• 30 g de ceba

• 60 g de 

xampinyons

• 20 g de tòfona

• 150 ml de nata

ELABORACIÓ

N etegem les carxofes tallant les ti-
ges i retirant les fulles exteriors fins 
deixar només els cors. En un cassó, 

afegim l'oli d'oliva, els alls, el llorer, el pebre 
negre i una mica de sal. Hi afegim les carxo-
fes i deixem que es confitin a baixa tempera-
tura fins que estiguin tendres. Posem la ceba 
a foc lent en una paella. Mentrestant, en una 
altra, marquem els calamarsons.

Per fer la salsa de tòfona, posem en un 
cassó la mantega i fregim la ceba picada a 
foc lent. Hi afegim després els xampinyons 
picats i els fregim amb la ceba. Quan estiguin 
pràcticament fets, hi afegim la tòfona picada 
i, més tard, la nata, que deixarem reduir una 
mica. Ho passem tot per la batedora i rectifi-
quem la sal. Muntem el plat posant un llit de 
salsa, sobre el qual posem les carxofes, els 
calamarsons, la ceba i el pernil de Jabugo. 
Finalment, ho amanim amb oli de Siurana.  
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de dilluns a divendres
de lunes a viernes
from Monday to Friday | du lundi au vendredi
Montag bis Freitag | С понедельника по пятницу

Del 5 de setembre
de 2022 al

23 de juny de 2023

dissabtes
sábados
saturdays | samedi
Samstags | суббота

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

Casal Hifrensa l’Hospitalet 977 82 30 06
Casal de Masboquera 977 82 43 44 
Casal de Masriudoms 977 82 44 10 
Casals de Joves 977 56 90 26 
Centre de dia de l’Hospitalet 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs 977 82 41 16 
Comaigua (Avaries) 900 10 03 42 
Correos 977 82 20 26
Emergències 112 
Endesa (Avaries) 800 760 706 
Escola de Música (Vandellòs) 977 82 42 34 
Escola de Música (l’Hospitalet) 977 82 37 14 
Escola Mestral (l’Hospitalet) 977 82 31 90 
Escola Valdelors (Vandellòs) 977 82 40 14 
Farmàcia Alba Garcia 977 82 42 25

Farmàcia Aragonès 977 82 30 59 
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 

POBLACIÓ
Dades actualitzades 15/09/2022
L’Hospitalet de l’Infant 5.779
Vandellòs 797
Masriudoms 103
Vanessa Park 143
Masboquera 115
L’Almadrava 57
Població disseminada 35
Total 7.029
  

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Ruth Beneito Sabaté, 27/04/2022
Zoe Beneito Sabaté, 27/04/2022
Mia Jumilla Cuevas, 30/06/2022
Biel Ruiz Rojas, 01/07/2022
Noa Gómez Torres, 05/07/2022
Sofia Bosch Borràs, 11/07/2022
Gabriela Ángela Cerecedo Labrador, 02/08/2022
Hellen Castro Sánchez, 10/08/2022
Ilan Cubero Malfait, 04/09/2022

MATRIMONIS:
Daniel Robisco Sanz i Maria Montserrat Miralles 
Notario, 10/09/2022

DEFUNCIONS:
Hector Gonzalez Garcia, 07/07/2022
Sebastián March Pellisé, 31/07/2022
Manuel Samarra Cañagueral, 14/08/2022
Josefa Castellví Panisello, 22/08/2022

A la pàgina web de l’Ajuntament podeu consultar els horaris 
de l’autobús municipal i els horaris de les línies d'autobús 

entre l'Hospitalet de l'Infant i Reus o Tarragona.Serveis20



Pregó a càrrec de la veïna Gemma Arias.  
Foto: Queralt Campàs

Concert de El Pot Petit.  
Foto: Judit Brú Correfoc infantil i jove.  

Foto: Teo Castillo

Homenatge als avis que han fet 80 anys.  
Foto: Teo CastilloXXXIV Trobada gegantera.  

Foto: Helena Jiménez

Pujada a peu a l’ermita de Sant Roc.  

Foto: Judit Brú

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

Holi beach festival.  

Foto: Aïda Pagès

Castell de focs.  
Foto: Teo Castillo

Festa Major de Sant Roc
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Festivitat de la Verge del Carme.  Foto: Felipe Sanz

Taller ambiental de tortugues marines.  
Foto: Gemma González

Homenatge a Magda Perich al 35è Aplec de sardanes vora la mar.  
Foto: Teo Castillo

Concert Los 40 Summer Live.  
Foto: Aïda Pagès

Torneig express de pàdel a Vandellòs.  

Foto: Àrea d’Esports

Campions del Trofeu de pesca Excel·lentíssim Ajuntament.  
Foto: Felipe Sanz

La Diada de Catalunya a l’Hospitalet.  

Foto: Jordi Vernet

Artistes locals participants en la Mostra d’art i artesania.  
Foto: Helena Jiménez

A la pàgina web de l’Ajuntament podeu consultar  
sempre l’agenda d’actes previstos a Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant i altres informacions d’interès: 
Fotogaleria22



La pregonera, M. Antònia Castellnou; la pubilla i les damisel·les.  Foto: Beatriz Higueras

Festa estiu de Masboquera.  
Foto: Helena Jiménez

7a Trobada de gegants i capgrossos.  
Foto: Jordi Vernet

La 25a clotxada popular.  
Foto: Beatriz Higueras

Caminada nocturna per la Festa Major de Masriudoms.  

Foto: Dora Anguera

Els Capgrossos de Vandellòs, a la Festa Major de l’Almadrava.  Foto: Helena Jiménez

La Diada de Catalunya a Vandellòs.  

Foto: Isabel Merlos

Homenatge a la Vella Pagesia.  
Foto: Jordi Vernet

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 Vandellòs 
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