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La construcció d’aquest nou edifici municipal de l’Hospitalet de 
l’Infant es va iniciar a finals d’octubre i és previst que duri 17 mesos

Les obres de la 
residència per a la 
gent gran, en marxa



Pressupostos  
d’avui i de demà

L ’eina més valuosa que tenen les administracions per desenvolupar la seva tasca 
al llarg de l’any són els pressupostos que, obligatòriament, cal aprovar anualment.

En el cas de l’Ajuntament, entenem que és prioritari que aquests siguin rao-
nables, continguts i sostenibles. El principal objectiu és que serveixin per  donar més i 
millors serveis als veïns i veïnes i que no comprometin la hisenda municipal del futur. 
És a dir, que els recursos s’emprin de manera eficient i equilibrada, sense estirar més 
el braç que la màniga.

Enguany, apostem per fer el gruix de la inversió de la residència per a la gent gran a 
l’Hospitalet, que s’ha fet esperar més del que tots volíem. Ara ja podem començar a veure 
el resultat final i, esperem que, en uns quants mesos, pugui estar a disposició de les per-
sones usuàries que ho necessitin. Un altre projecte ambiciós i de futur és aprofundir en 
l’aposta per les energies renovables (biomassa, fotovoltaica, comunitat energètica). Volem 
disposar d’una empresa energètica pública municipal per impulsar projectes de futur amb 
la finalitat de subministrar aquest recurs cada vegada més car a les famílies i empreses del 
municipi, amb capacitat per generar ingressos de futur a les arques municipals.

Altres aspectes que voldria destacar són les accions que es fan i es faran a la via 
pública, camins i àrees d’esbarjo familiar perquè tots gaudim d’un major benestar als 
espais públics de convivència.

Mentrestant, us desitjo unes bones festes de Nadal i Cap d’Any, amb les persones 
estimades i gaudint de la programació que les entitats i els departaments de l’Ajunta-
ment han preparat perquè ens ho passem bé. 

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

“El sol d’hivern es lleva tard  
i va a dormir aviat”
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«Les polítiques de diversificació  
econòmica estan donant els seus fruits» 

A questa ha estat la quarta vegada 
que l’Ajuntament ha lliurat al veïnat 
targetes moneder per comprar als 

comerços locals, per què? Davant el context 
d’inflació, de pujada de preus de l’energia i de 
les matèries primeres, vam pensar que això 
tindria un impacte en el poder adquisitiu de 
les famílies i de les empreses; i que calia aju-
dar-los. La campanya Fes-la rodar és una me-
sura molt efectiva per fomentar el consum a 
les empreses locals, s’ha demostrat que té un 
efecte multiplicador en l’economia local i, a 
més, té una vessant social important, perquè 
protegeix les famílies més vulnerables. 

Ens pot fer un primer balanç d’aquesta últi-
ma campanya? Segons dades provisionals, 
l’Ajuntament ha destinat a aquests ajuts uns 
113.000 euros. En total, ha lliurat 751 targe-
tes: 685 per a llars que superaven els valors 
de renda fixats; i 66 per a llars en situació 
de vulnerabilitat. I aquestes targetes han dei-
xat un impacte econòmic de 210.000 euros, 
aproximadament. S’hi han adherit una cin-
quantena d’establiments, de diversos sec-
tors (hoteleria, alimentació, comerç, serveis 
com perruqueries, centres d’estètica, etc.).

Es va dir que un dels objectius de la reur-
banització de la Via Augusta era la dinamit-
zació comercial d’aquesta zona de l’Hos-
pitalet. S’ha aconseguit aquest objectiu? 
Teníem identificades una sèrie de necessitats 
en aquesta zona, com la millora de l’accessi-
bilitat i de la mobilitat i l’augment de les pla-
ces d’aparcament (aquesta era una deman-
da dels propis comerciants). Per això vam 

decidir remodelar aquest tram de l’avinguda, 
eixamplant les voreres per donar prioritat als 
vianants, instal·lant il·luminació eficient i mo-
biliari modern. Calia dotar de vitalitat aquest 
espai urbà i propiciar la diversitat comercial, 
el servei i la proximitat del comerç a les per-
sones. Estem notant els efectes d’aquesta 
actuació, perquè s’hi estan obrint locals buits. 
El nostre objectiu és expandir la remodelació 
a altres trams de la Via Augusta.

Parlant d’ocupació dels espais, en quina si-
tuació es troben els dos polígons industri-
als del municipi? Des de l’Àrea de Promoció 
econòmica de l’Ajuntament, a través de l’em-
presa municipal IDETSA, s’ha fet una tasca 
important de dinamització del polígons, per 
dotar-los de serveis i infraestructures i fer-los 
més competitius: xarxa de fibra òptica mu-
nicipal, Viver d’empreses convertit ara en un 
centre de negocis, incentius per a projectes 
empresarials que s’implantin al municipi (en-
guany hem atorgat 117.000 € a 48 projectes), 
Viver Tecnològic… Com a resultat de totes les 
actuacions que s’hi han dut a terme al llarg 
dels anys, tenim uns polígons industrials con-
solidats, amb 80 empreses que donen feina a 
670 treballadors de diferents sectors (agroali-
mentari, logístic, químic, serveis, etc). 

Sembla que està funcionant l’ estratègia 
de diversificació econòmica... Sí, podem 
dir que els polítiques de diversificació eco-
nòmica estan donant els seus fruits, com 
es desprèn d’altres indicadors: a l’octubre 
teníem una taxa d’atur al municipi del 5,5%, 
un percentatge molt per sota de la mitjana 

catalana.I aquesta és l’estructura del mercat 
de treball que tenim: el 49% dels treballadors 
són del sector industrial; el 46%, del sector 
serveis; i el 5%, del sector de la construcció. 

«Volem que el municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant sigui un referent 
en l’àmbit de la transició 
energètica i fomentar les 
energies renovables entre les 
empreses locals i la ciutadania»

Per continuar en aquesta línia, teniu algun 
nou projecte entre mans? Per seguir ajudant 
les empreses, crearem una comunitat energè-
tica. A principis de 2023, posarem en funciona-
ment una planta fotovoltaica a la coberta de la 
nau de la brigada municipal, ubicada al polígon 
Les Tàpies I, en modalitat d’autoconsum com-
partit, amb recursos propis d’IDETSA. Les em-
preses que s’adhereixin al conveni obtindran 
un estalvi considerable en els costos energè-
tics i podran ser més competitives. Volem ser 
un referent en l’àmbit de la transició energètica 
i fomentar les inversions en energies renova-
bles entre les empreses locals i la ciutadania. 
Per això també vam crear les subvencions 
d’eficiència energètica i d’autoconsum.

Alguna novetat prevista de cara a la nova 
temporada turística? En el departament 
de Turisme estem treballant en una nova 
ordenança d’habitatges turístics, per evitar 
la saturació d’aquest mercat i que aquesta 
problemàtica afecti l’oferta de lloguer de la 
primera residència. 

María José Gómez
Regidora de l’Àrea  
de Promoció Econòmica

Des que va entrar a l’equip de govern de l’Ajuntament, 
l’any 2019, els objectius principals d’aquesta diplo-
mada en Empresarials i llicenciada en Administració i 
Direcció d’Empreses són «generar ocupació i enfortir 
el teixit empresarial, per millorar la vida dels veïns del 
municipi», segons ens ha dit.

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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Parlem de diners
S’acaba l’any i tornem al ple 

del pressupost, l’elaboració per 
part de l’equip de govern i la nos-
tra anàlisi. És un document molt 
important a nivell polític ja que és 
l’eix o, hauria de ser-ho, de l’actua-
ció política i de gestió de l’ajunta-
ment de tot l’any.

Sense anar més lluny, a l’últim 
ple s’ha aprovat, amb el nostre 
vot en contra, la 4a modificació 
de pressupost d’1 milió d’euros a 
càrrec del romanent de tresoreria.

Aquestes modificacions, ma-
joritàriament, es fan per la man-
ca de rigor i seriositat en la seva 
elaboració. Una cosa és una 
contingència i una altra és que 
s’inflin partides com la de fes-
tes populars amb més d’un 33%, 
de 220.000 euros es va passar 
a 294.000, quan les festes són 
sempre les mateixes i deixen poc 
marge a la improvisació. Ara tor-
nen a repetir els 220.000 euros.

S’han incrementat partides, 
amb més del doble, com la d’in-
versions en carrers, però el cert 
és que moltes voreres a l’Hospita-
let continuen sent intransitables.

Com hem d’aprovar un pres-
supost que es fa amb poc rigor, 
en què es posen inversions un any 
i un altre, que no s’acaben fent i 
que aquests diners s’acaben des-
tinant a partides o despeses que 
ni estan pressupostades?

Un cop més es demostra que 
el que s’aprova d’inici amb la reali-
tat final és pura coincidència.

D’altra banda, veient com 
l’ajuntament paga factures a Ports 
per la zona blava del port (13.000 
€) quan qui recapta és IDETSA, no 
creieu que amb aquestes condici-
ons aquella zona blava ens la po-
dem estalviar?

La FIC us desitja molt bones 
festes i que l’any nou ens porti 
canvis per millorar!  

El futur és ara

Q uan vàrem iniciar l’any 
2022, la situació socio-
econòmica encara estava 

molt marcada per l’evolució de 
la pandèmia. Més tard, la inva-
sió russa d’Ucraïna va provocar 
una escalada de preus i del cost 
de la vida, en un moment en què 
tot just començàvem a recupe-
rar-nos del sotrac de la COVID-19. 

A pesar de la situació d’adversi-
tat, des de l’Ajuntament s’ha conti-
nuat la gestió del dia a dia amb rigor, 
prioritzant el benestar dels nostres 
veïns i veïnes, sense ser aliens als 
reptes que el nostre municipi haurà 
d’afrontar en un futur immediat. 

Seguirem treballant perquè no 
es desmantellin les instal·lacions 
ocupades per la central nuclear 
de Vandellòs I i que aquestes pu-
guin esdevenir un espai dedicat a 
la recerca o al tractament mèdic 
oncològic per protonteràpia.

Seguirem insistint perquè 
els nous impostos aportats per 
la central nuclear Vandellòs II, 
mitjançant els Fons de Transició 
Nuclear, s’inverteixin al nostre ter-
ritori i que ens permetin afrontar 
amb garanties el futur.

Seguirem desenvolupant la 
millora de les infraestructures i 
serveis que incrementin la quali-
tat de vida, com la construcció de 
la nova residència per a la gent 
gran, la millora urbanística de la 
Via Augusta o de la zona esporti-
va del Nova Llum.

El nostre futur és ara. Per això, 
l’Ajuntament necessita un grup 
solvent i qualificat capaç d’enca-
rar aquests reptes, prioritzant el 
nostre municipi i la seva gent. El 
nostre grup ha deixat palès que, 
per sobre d’unes sigles o d’uns 
colors, està la defensa dels inte-
ressos del nostre poble.  

2023: El canvi que els nostres veïns demanen

E stem a les acaballes 
d’aquest 2022, i toca fer 
balanç.

Aquest any hem recuperat 
totalment la nostra normalitat, 
les nostres rutines i hem pogut 
recuperar aquelles estones amb 
la família i amb els amics tan esti-
mades i esperades.

Hem superat una pandèmia i 
hem pogut copsar allò que real-
ment és important per a les nos-
tres vides.

Encara que tot no està sent 
tan positiu com desitjaríem: a Eu-
ropa estem patint les conseqüèn-
cies del conflicte bèl·lic, un con-
flicte que ha produït una inflació 
desbocada, acompanyada d’una 
alça de preus en els productes i 
serveis bàsics.

Si ens fixem en el govern de la 
Generalitat ha quedat en minoria 
a causa de la marxa de Junts, una 
mostra més de manca de respon-

sabilitat i d’hiperventilació. En un 
moment econòmic i social tan 
complex en el qual estem immer-
sos, ERC com sempre ha demos-
trat el seu compromís i ara el que 
toca és aprovar pressupostos per 
poder incrementar-los amb 3.098 
milions més. I per poder tirar en-
davant el pla d’anticrisi de 300 
milions tan necessari. 

Si ens fixem en el nostre muni-
cipi, aquest any l’equip de govern 
continua amb la seva línia immo-
bilista i sense projecte de futur clar.

Des d'ERC VH, encarem 
aquest proper 2023 amb molta 
il·lusió i força, un any clau per al 
nostre municipi, desitgem serà el 
principi del canvi, tant necessari 
per al nostre municipi. 

Us volem desitjar que tingueu 
un bon Nadal al costat dels vos-
tres éssers estimats, ple de joia i 
felicitat. I us desitgem salut per 
al 2023.  

Servei de ginecologia i seguretat C-44/T-318

L ’ecografia ginecològica és 
una prova diagnòstica que 
juga un paper fonamental 

en la detecció precoç de qual-
sevol tipus d’alteració ginecolò-
gica. El nostre CAP ja compta 
amb l’aparell (ecògraf) per fer-ne. 
Ara necessitem tenir el servei de 
ginecologia, fins ara inexistent, 
per tal que les dones del municipi 
disposin d’aquest servei bàsic per 
agilitzar les revisions i controls 
oportuns. Per això, JUNTS hem 
sol·licitat el servei de ginecologia 
al nostre centre d’assistència pri-
mària de l’Hospitalet de l’Infant.

Una altra realitat és la prolife-
ració del porc senglar a casa nos-
tra. Això ocasiona greus danys a 
l’agricultura, accidents de trànsit, 
impactes en la biodiversitat i con-
flictes a les zones urbanes.

Ens preocupen molt els nom-
brosos encreuaments d’animals 
en llibertat per la C-44, carretera 

que va de l’Hospitalet de l’Infant a 
Vandellòs; i per la T-318, en el seu 
pas per Vanessa Park. Aquests 
passos són constants i els ACCI-
DENTS DE TRÀNSIT que ocasio-
nen també, desenes de persones 
del municipi i de fora n’han patit 
les conseqüències.

La Societat de Caçadors Sant 
Isidre de Vandellòs i la Societat de 
Caçadors  Defensora de la Caça 
de l’Hospitalet de l’Infant han 
presentat nombroses instàncies, 
informes i mesures per afrontar 
la problemàtica del porc senglar. 
Com que l’Ajuntament no ha fet 
cap actuació en aquest sentit, 
JUNTS donem suport a les seves 
demandes i insistim a incremen-
tar la senyalització (ara insufici-
ent) per avisar els conductors que 
estan en una zona perillosa i que 
han de prendre les precaucions 
adequades.

Bon Nadal!  

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

 



Opinió dels portaveus municipals 5

ANAV, Endesa, Iberdrola: assenyalem-los!

A questa tardor la CUP ha 
engegat a tots els territo-
ris dels Països Catalans 

una campanya anomenada «Men-
gem-nos els rics», que consisteix a 
denunciar les desigualtats de ren-
da, la carestia de la vida que pateix 
la classe treballadora i assenyalar 
aquells que es beneficien i s’enri-
queixen amb aquesta situació.

Justament, aquestes setma-
nes totes les assemblees locals 
de la CUP del Camp abordem la 
campanya des del punt de vista 
de l’energia. Al nostre municipi, 
Endesa i Iberdrola són les empre-
ses propietàries d’ANAV, que és 
qui gestiona les centrals nuclears 
a la demarcació de Tarragona.

En el que portem d’any, Iber-
drola ha obtingut un benefici net 
de més de 3.000 milions d’euros, 
mentre que Endesa tancarà l’any 
amb 1.800 milions d’euros de be-

nefici. Mentrestant, les factures 
de la llum més cares i les condici-
ons laborals de les treballadores, 
posant en risc la seguretat de la 
central, cada cop més precàries.

El nostre grup ha presentat mo-
cions perquè l’Ajuntament pugui 
cobrar més impostos a aquestes 
empreses i perquè el consistori ins-
ti la central nuclear a canviar-se el 
nom i deixi d’embrutar així el nom 
d’un dels pobles que conformen el 
municipi. No hi ha hagut manera: 
els interessos, la por i la covardia 
han pogut més que la defensa dels 
interessos de les treballadores i del 
conjunt del poble.

Nosaltres alcem la veu i per-
sistim, perquè tenim raó i perquè 
no concebem la política d’una al-
tra manera. Es miri com es miri, 
és d’una immoralitat extrema que 
uns pocs s’enriqueixin gràcies a 
l’empobriment de la majoria.  

Señoras, señores y señoros:

S i hay un tema recurrente 
en estos días en la prensa 
es el monumental fraca-

so de la conocida como «Ley del 
sólo sí es sí», una auténtica cha-
puza jurídica, totalmente sectaria, 
y cuyo único objetivo es un bur-
do intento de hacer proselitismo 
de una determinada manera de 
pensar, que pretenden imponer a 
todos los ciudadanos. 

Los socialistas ya sólo pien-
san en cómo salvar los muebles 
ante la que se les viene encima. 
Saben que la economía está 
en barrena (la deuda acaba de 
superar el umbral del billón y 
medio de euros); han sido inca-
paces de tomar medidas para 
contener la inflación (que ha lle-
gado a superar el 10%); y a duras 
penas pueden controlar a unos 
socios cuyo único objetivo pare-
ce resucitar lo más caduco del 
comunismo vestido de religión 

woke. Para los que no conoz-
can el término, podemos decir 
que se trata de la dictadura de 
lo políticamente correcto, donde 
si no actúas, o piensas en base 
a un criterio establecido como 
«deseable», habitualmente por 
el progresismo, te arriesgas a la 
pena de escarnio público, sobre 
todo en redes sociales. 

Sólo así se entiende el impul-
so de una ley insuficientemen-
te estudiada, enmendada entre 
acusaciones de machismo (¡a un 
ministro de Justicia del PSOE!), 
y que respondía a contentar a 
un socio revoltoso. El resultado: 
una ley que está permitiendo que 
se rebajen las penas por uno de 
los delitos más aborrecibles: los 
abusos sexuales. Una cadena de 
recursos que acaba de empezar y 
sólo acabará con una reforma del 
engendro de ley pergeñado por el 
Ministerio de Igualdad.  

Ciutadans, siempre con el municipalismo

N uestro pueblo mejora día 
a día.

Ciudadanos concurre 
a la formación y manifestación 
de la voluntad popular y es instru-
mento fundamental para la parti-
cipación política. Actúa conforme 
al principio de unidad de acción. 
Ciudadanos, después del deba-
te correspondiente en el que los 
miembros han podido disfrutar 
de libertad para exponer y defen-
der sus opiniones, en un contexto 
de respeto y de tolerancia, toma 
decisiones como la de apoyar los 
presupuestos para 2023 donde 
también se  ponen medidas ade-
cuadas de manera que se forta-
lece el vínculo entre el gobierno y 
la sociedad civil, como ocurre con 
las Asociaciones y Clubes. 

Hay que destacar el buen tra-
bajo y la implicación de tod@s los 
responsables «funcionari@s» de 
cada concejalía para la redacción 
de los presupuestos 2023. 

Ciutadans escucha día a día 
«cara a cara» a los ciudadan@s 
destacando en mayor o menor 
medidas las diferentes deman-
das, y después se procede a la 
canalización de éstas para ob-
tener posibles soluciones. Se-
guiremos haciendo reuniones 
constantes donde participe todo 
aquel que lo desee dentro de un 
ambiente de diálogo y entendi-
miento en función del interés co-
mún del municipio.

Seguimos rechazando la in-
justa invasión de Rusia a Ucrania, 
la cual está causando una ho-
rrible destrucción y mortandad. 
Enviamos todo nuestro apoyo y 
solidaridad al pueblo de Ucrania.

Estas navidades hay que re-
cordar a aquellos que lo pasan 
mal y disfrutar de la compañía de 
los seres queridos en la medida de 
lo posible. Felices fiestas. «Cuan-
do sientas que vas a rendirte, re-
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L a primera notícia que trobem a l’arxiu municipal referent al 
futbol a Vandellòs és una instància del 26 d’octubre de 1923, 
quan un grup de joves, encapçalats per Avel·lí Auví Auví (M. Cris-

tí), van sol·licitar permís a l’Ajuntament per «arreglar de cuenta propia 
un campo en el barranco de la Solana para poder organizar un equipo 
Footbolista, del cual carece este pueblo, con el fin de tener alguna diver-
sión y con el propósito de arrencar a la juventud de las garras del vicio».

La resta de signants de la petició foren: Adolf Domènech (Ras-
querà), Francesc Castellví (Mosqueta), Antoni Povill, Francesc Barce-
ló (Cosmet), Josep Barceló, Àngel Escoda (Maleno), Jaume Boquera, 
Eulogi Bes (Pruna) i Artur Margalef. A la sessió del 28 d’octubre de 
1923, el consistori, per unanimitat, acordà «concederles la autoriza-
ción apetecida». Tal com s’especificava en aquesta petició, els joves 
van agençar el camp al barranc de cal Salvador, aprofitant el lloc on 
la llera del barranc era més ampla i agafant un bancal de cal Salvador. 
Aquest camp, que es va utilitzar fins a l’any 1970, no reunia les míni-
mes condicions per a la pràctica del futbol per les seves dimensions 
reduïdes, els còdols, etc. També, quan era temps de fortes pluges, 
s’inundava el camp i es malmetia, a banda que era difícil accedir-hi. 
Els estatuts del Club Esportiu Vandellòs es van aprovar l’agost de 
1924, i la composició de la primera junta fou la següent: 

President: Josep Gil Vernet 
Vocals: Esteve Margalef Saladié, Àngel Jardí Vernet, 

Josep Vernet Llorens i Joan Domènech Martí.
La primera fotografia de l’equip de Vandellòs, possiblement del 

mateix any 1924, es troba a l’arxiu familiar de Ca la Torre. El Sr. 
Emili Gil Vernet, futur catedràtic de Ginecologia, llavors estudiant de 
medicina a Barcelona, en la correspondència que mantenia amb la 
seva família, demanava informació de les activitats del club de futbol. 

El primer partit del qual tenim constància és el celebrat, a Van-
dellòs, el 10 d’agost de 1924 contra el F.C. Tárraco.

Durant la dictadura de Primo de Rivera, el control de qualsevol 
acte cultural o esportiu era molt estricte. Cada partit que es jugava al 

camp de Vandellòs, calia que el club ho comuniqués a l’Ajuntament. 
Així sabem que l’any 1926 es van celebrar almenys quatre partits: el 
10 de febrer contra el Reus Esportiu, el 29 d’abril contra l’Hèrcules 
C.F, de Reus; el 9 de juny altre cop contra l’Hèrcules i el 22 de setem-
bre contra el Catalunya Nova de Reus. No hi ha informació si durant 
aquells primers anys de vida del Club, s’havia organitzat algun tor-
neig. Sembla, però, que, únicament, es disputaven partits  amisto-
sos. Els desplaçaments s’efectuaven amb camions, fins als anys 60 
en què ja es començava a disposar de vehicles particulars.

El poble veí de Tivissa no va tenir camp de futbol fins a l’any 
1931. Aquest mateix any, l’equip de Tivissa va jugar tres partits a 
Vandellòs, abans d’inaugurar el seu camp. El dia 20 de maig, amb 
motiu d’una trobada sardanista a Vandellòs, tingué lloc el primer 
d’aquests partits i va resultar vencedor l’equip de Tivissa. El 21 de 
juny es tornà a disputar un altre partit, també a Vandellòs, resultant 
vencedors els locals per 2-1. El tercer partit es celebrà el 27 d’agost i 
va vèncer novament el Vandellòs amb un contundent 11-1. 

Els visitants atribuïren la derrota al fet de «no haver-los estat propi-
ci l’àrbitre, per mancar-los entrenament, per saber-ne més els de Van-
dellòs i per haver estat reforçats». El darrer encontre, fou el diumenge 
29 d’octubre, segon dia de la Fira, amb motiu de la inauguració del  
camp de futbol de Tivissa, amb un 4-2 a favor dels locals. Segons la 
crònica de la Revista Tivissa «no ocorregué cap incident d’importàn-
cia. En el descans es ballà una sardana i, en acabar el partit, hi hagué 
elevació de globus». 

L’alineació del Vandellòs fou la següent: Savall, Bes I, Bes II, Ver-
net, Margalef, Sabaté, Castellnou, Margalef II i Sancho (l’equip estava 
format, només, per 9 jugadors). Es conserva molt poca informació 
referent a la història del Club de Futbol Vandellòs, ja que el primitiu 
arxiu -de l’any 1924 fins a la construcció camp nou- ha desapare-
gut. El nou arxiu, a partir de 1970, fou malmès, puig que es guardava 
a la caseta dels vestidors, on la mainada va tenir accés, destrossant 
bona part dels documents. 

La fundació del Club de Futbol Vandellòs
Per Joan Vernet Borràs

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: 

1. Josep Vil Casadó (Gil) 2. ? 3. Jaume 
Bes (Gendre) 4. Pere Margalef (Blandis) 
5. Joan Batista Jardí (Batista) 6. Llucia-
no Sabaté Cardona (Biosca) 7. ?  
8. Remigio Margalef Castellví (Remigio) 
9. Emilio Gil Vernet (Torra) 10. Joan Guir-
ro Castellnou (Gervasi) 11. ? 12. Angel 
Jardí Vernet (Coco)
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La recollida de residus «porta a porta», 
en breu a Vandellòs i a part de l'Hospitalet

L ’Ajuntament té previst implantar a partir del 10 de gener el 
servei de recollida selectiva de residus «porta a porta» (PaP) 
a Vandellòs i a diversos zones de l’Hospitalet de l’Infant. En 

concret, a aquelles situades a l’altra banda de l’antiga via del tren, cap 
amunt: al barri de Sant Roc i a les urbanitzacions Infant, Els Corralets 
i Vanessa Park. Aquest servei s’ampliarà als nuclis de Masriudoms i 
Masboquera, on actualment ja s’està recollint amb aquest sistema la 
fracció orgànica, per poder reciclar els altres tipus de deixalles.

A Masriudoms i Masboquera, on ja funciona 
aquest servei per a la fracció orgànica, es recolliran 
també els altres tipus de deixalles a les cases

El funcionament del servei serà el següent: entre les 21.30 h i les 
22.30 h, els veïns i veïnes hauran de dipositar els residus correc-
tament separats a la porta de casa el dia que toqui la fracció cor-
responent, segons el calendari establert. Secomsa, l’empresa del 
Consell Comarcal del Baix Camp que gestiona aquest servei, propor-
cionarà el material necessari a cada habitatge (cubells multi produc-
te i bosses compostables), i, a més, instal·larà un sistema de ganxos 

amb sensor a les façanes que serviran per a poder identificar cada 
padró de brossa i, en un futur, aplicar el pagament per participació.

La recollida d'escombraries 'porta a porta' serà per a aquestes 
fraccions: orgànica, envasos, paper i cartró i rebuig. No es recollirà 
mai una bossa que no sigui de la fracció que toca en funció del dia de 
la setmana, segons el calendari marcat, i sempre es deixarà un avís. 
L’única fracció que es podrà deixar a la porta de casa cada dia de re-
collida serà la tèxtil higiènico-sanitari (bolquers i compreses), en una 
bossa a banda. El vidre, en canvi, s’haurà de continuar dipositant 
als contenidors instal·lats a la via pública.

La resta de contenidors que hi ha actualment al carrer es trauran. 
Només es deixaran habilitades unes àrees d’emergència a cadas-
cuna de les zones afectades que estaran disponibles les 24 h, amb 
contenidors per a les diferents fraccions. Aquestes àrees serviran per 
dipositar els residus en casos excepcionals, per exemple, si una perso-
na marxa de viatge o quan es produeixi una generació de residus més 
alta de l’habitual (en cas de celebracions, festes de Nadal, etc.). Durant 
les dues primeres setmanes d’implantació d’aquest nou model de re-
collida selectiva, el porta a porta conviurà amb les actuals bateries de 
contenidors, però després aquests es retiraran de la via pública. 

A través d’aquest enllaç podeu accedir a la notícia-resum 
dels acords més destacats del ple del 29 de setembre i 
als textos complets de les mocions presentades.

Es demana que el percentatge del Fons de Transició  
Nuclear destinat als municipis afectats sigui del 50%

E l Ple de l’Ajuntament va aprovar, el 29 de setembre, una 
moció presentada pels grups municipals del PSC, Cs i PP 
sobre el Fons de Transició Nuclear, un nou impost creat 

per la Generalitat de Catalunya, dotat aproximadament amb 120 
M€/any, dels quals està previst que el 20%, és a dir, 24 M€/any, 
vagin destinats al desenvolupament socioeconòmic i la transició 
energètica justa dels territoris afectats. 

Mitjançant aquesta moció, que va prosperar gràcies als vots a 
favor del PSC, JxCat, Cs i PP i els vots en contra de la FIC, ERC 
i la CUP, el Ple va acordar demanar al departament d’Empresa i 
Treball de la Generalitat de Catalunya  que, al decret que regula-
rà el Fons de Transició Nuclear que està elaborant actualment, 

«inclogui un article que estableixi que el percentatge a aplicar als 
municipis afectats sigui del 50% en lloc del 20% i que la resta dels 
recursos generats a càrrec d’aquest Fons siguin invertits directa-
ment pels diferents departaments de la Generalitat en els territo-
ris on s’han generat aquests recursos».

El consistori també ha reclamat que s’incorpori en el reglament 
«la possibilitat que els municipis, entitats de creació voluntària, 
organismes vinculats als municipis i entitats supralocals puguin 
presentar projectes adreçats a afavorir la diversificació econòmi-
ca, el desenvolupament sostenible i la generació d’ocupació es-
tructural» i que «alguns d’aquests ajuts o subvencions es puguin 
fer de forma mancomunada o en règim de cofinançament». 
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A principis de novembre es van iniciar les obres de reurbanitza-
ció de la Pista Nova Llum de l’Hospitalet de l’Infant. L’Ajun-
tament va adjudicar aquests treballs a l’empresa Gestión 

Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, S.A per un import de 
421.000 euros, aproximadament, i un termini d’execució de 6 mesos. 

Aquest és el període que es calcula que duraran aquestes obres, 
que tenen com a objectiu principal generar un espai públic obert per 
poder desenvolupar diversos tipus d’activitats socials, esportives i 
comunitàries, amb una pista esportiva, zona de joc infantil i espais 
d’esbarjo i la previsió per a la construcció d’un petit edifici auxiliar 
tipus bar en un futur.

El projecte es va aprovar definitivament després del període d’in-
formació pública, durant el qual es va presentar una al·legació que 
l’arquitecte redactor ha estimat parcialment, redimensionant l’espai 
que ocuparà la pista esportiva. 

L’alcalde, Alfons Garcia:  
«Volem millorar aquest espai, oferir un parc 
urbà, d’ús esportiu i de lleure, on puguin 
conviure veïns de totes les edats, en un entorn 
agradable, al centre de l’Hospitalet».

En aquest apartat del web municipal, 
dedicat a les notícies, podreu posar-vos 

al dia de l’actualitat del municipi: 

Ja han començat les obres de la Pista Nova Llum 
Aquests treballs de reurbanització costaran uns 421.000 euros i duraran mig any, segons es preveu

L’Hospitalet disposa d’un 
espai per al dol gestacional, 
perinatal i neonatal

L ’Ajuntament ha habilitat un espai perquè les famílies 
que han perdut un nadó durant el període de gestació, 
en el moment del part o poc després de néixer puguin 

recordar el seu fill o filla. Està ubicat al cementiri de l’Hospita-
let de l’Infant, en un lloc ben visible, amb bancs, on s’ha col-
locat una escultura, obra de l’empresa local Las Formas del 
Hierro, dedicada a tots els nadons morts en aquesta tràgica 
circumstància. La placa inclou un poema escrit per la psicòlo-
ga municipal, Bàrbara Mas.

 «A més d’acompanyar les famílies afectades volem donar 
visibilitat a aquest tipus de dolor, que segueix sent un tema 
tabú; i aconseguir que sigui compartit per la societat», ha dit la 
regidora de Benestar Social, Lupe Capella. 

Un parc agility per a gossos, 
a la urbanització Els Corralets 

E l consistori  ha habilitat un parc caní a la urbanització 
Els Corralets de l’Hospitalet de l’Infant. Està ubicat al 
costat de la nova pista esportiva i inclou un circuit 

d’agilitat («agility») perquè els gossos puguin entrenar-se o 
simplement jugar.

El circuit està equipat amb diversos aparells homolo-
gats, perquè els animals de companyia puguin exercitar-se i 
guanyar agilitat i fortalesa i aguditzar l’equilibri i l’obediència. 
Aquests aparells i la seva instal·lació han costat gairebé 7.000 
euros i l’Ajuntament ha invertit quasi 6.000 euros en la col·lo-
cació d’una tanca de fusta que per delimitar aquest espai. 

Després

Ara

TEO CASTILLO
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E l consistori ha engegat, per quarta vegada, el procés de Pres-
supostos Participatius, un mecanisme de participació i gestió 
del municipi mitjançant el qual la ciutadania podrà proposar a 

què es destinarà una part dels recursos municipals: 200.000 euros 
del pressupost de 2023.

En aquesta edició, l’Ajuntament hi ha introduït diverses novetats, 
que es donaran a conèixer amb més detall en les reunions informa-
tives, previstes el 15 de desembre: a les 19 h, a la Casa de Cultura 
Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant; i a les 20.30 h, a Ca la Torre 
de Vandellòs. La novetat principal seran les dues sessions de prio-
rització que hi haurà el 25 de gener, en què les persones assistents 
seleccionaran les propostes, prèviament validades per la comissió 
tècnica municipal, que passaran a la fase de votació. 

Com sempre, les propostes presentades hauran de complir uns 
requisits: fer referència a competències municipals, ser concretes i 
avaluables econòmicament, ser inversions, ser viables tècnicament, 
ser accions sostenibles i ser d’interès general. Com a novetat, ca-
dascuna de les propostes presentades no podrà superar el cost de 
100.000 euros. 

Del 16 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, les persones 
que viuen o treballen al municipi podran presentar un màxim de 2 

propostes: per internet, a través del web municipal www.vandellos-hos-
pitalet.cat; o presencialment, a diversos equipaments municipals. 

En les noves sessions de priorització, es triarà un nombre sufici-
ent de propostes que representin el conjunt dels nuclis del municipi, 
que seran les que la comissió tècnica municipal acabarà validant tèc-
nicament i econòmicament de manera definitiva. 

Tota la població de 16 anys o més, empadronada al municipi, po-
drà escollir les propostes validades que consideri més necessàries. 
Cada persona podrà votar un màxim de tres propostes. El període 
per fer-ho, virtualment o presencialment, començarà el 20 de fe-
brer i s’allargarà fins al 5 de març. Els resultats del procés es pre-
sentaran públicament el 13 de març. 

En aquesta secció de la pàgina web municipal podeu 
trobar més informació del procés de Pressupostos 
Participatius de 2023 i de les edicions anteriors.

Agraïment al sotsinspector 
en cap Jordi Jiménez 

E l 30 de setembre va tenir lloc un emotiu acte de comiat 
al sotsinspector  en cap de la Policia Local Jordi Jimé-
nez, amb motiu de la seva jubilació, a la Sala Infant 

Pere. Amb l’organització d’aquest acte, l’Ajuntament va voler 
agrair-li els seus més de 41 anys de servei al cos policial, 24 
dels quals com a cap; i també donar el relleu, oficialment, al 
sergent Sergi Navarro.

L’alcalde, Alfons Garcia, i el regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Tomás Díaz, van donar les gràcies al Jordi per la seva 
«dedicació», «vocació de servei» i «estima per la seva pro-
fessió» i  van adreçar unes paraules de suport al nou cap de 
la Policia Local. Sergi Navarro va remarcar, com a tret carac-
terístic de l’homenatjat, la seva «proximitat als companys de 
feina i a la ciutadania». 

Homenatge als treballadors 
de Vandellòs I

E l gimnàs d’Hifrensa va acollir el 19 de novembre el pri-
mer acte d’homenatge públic als treballadors de Van-
dellòs I que a l’incendi ocorregut a la central nuclear 

el 19 d’octubre de 1989 van evitar una gran catàstrofe.
Tant l’alcalde, Alfons Garcia; com el veí Brauli Conejo, ex 

tècnic de la nuclear que va coordinar aquest homenatge i Ju-
lio Pérez i Agustina Sterling, representants de l’Asociación de 
de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica 
(ASTECSN), que va organitzar aquest acte amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament i del Grup de Dones Blanca d’Anjou, van 
destacar «la valentia, la generositat, l’alt grau de responsabili-
tat i la professionalitat» d’aquests empleats de la central, que 
van actuar d’una «manera heroica». Després, alguns dels ex 
treballadors van explicar les seves experiències i es va desco-
brir una placa commemorativa al mateix Poblat Hifrensa. 

L’Ajuntament posa en marxa  
els Pressupostos Participatius de 2023
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En marxa, la construcció de la residència  
per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant
Les obres, que tenen un pressupost de més de 3,4 milions d’euros, duraran un any i mig

Si voleu més detalls sobre els establiments d’atenció a 
la gent gran que hi ha actualment al municipi, visiteu 

l’apartat de Benestar Social del web de l’Ajuntament:

A finals d’octubre van començar les obres de construcció de la re-
sidència per a la gent gran i condicionament de l’entorn a l’Hospi-
talet de l’Infant. L’Ajuntament va adjudicar aquests treballs a l’em-

presa Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada S.A, per un 
import de més de 3,4 milions euros i un termini d’execució de 17 mesos.

L’objectiu d’aquest projecte, redactat per l’arquitecte Santiago Vives 
Sanfeliu, és la construcció d’un nou equipament públic municipal per 
acollir una residència per a gent gran de 40 places, a l’avinguda de Ra-
mon Berenguer IV, número 5, del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant.

El que es preveu és un edifici de planta rectangular amb planta 
baixa i dues plantes pis, que doni resposta al programa d’usos i ne-
cessitats establert per l’ Ajuntament, d’acord amb les indicacions del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del de la Secretaria de 
Salut Pública del Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya.

El nou equipament disposarà d’una superfície construïda total 
d’uns 1.750 m². A la planta baixa s’emplaçaran la majoria dels serveis 
comuns de l’edifici, que es correspon amb la part més pública de l’equi-
pament, amb les dependències d’administració i gerència, els serveis, 
les dependències dels treballadors/es i la cuina amb els seus magat-
zems. A les dues plantes pis serà on s’ubicaran les habitacions, amb 
20 llits per planta distribuïts en 8 dormitoris dobles i 4 individuals, i 
altres serveis complementaris. Cada habitació tindrà el seu propi la-
vabo. A la façana sud de l’edifici es planteja una gran terrassa corregu-
da sobre la qual obren les habitacions i que en planta baixa constitueix 
un porxo. L’edifici projectat es considera molt eficient pel que fa al 

consum d’energia i l’emissió de diòxid de carboni a l’atmosfera, ja 
que obté una Qualificació Energètica CLASSE A, que és la màxima 
qualificació possible.

«És un servei molt necessari per a la societat del 
futur, que estarà ubicat al centre del poble, al costat 
del centre de dia i el Casal d’Avis, del CAP i de la 
Casa de la Vila», ha dit l’alcalde, Alfons Garcia.

Per raó de l’ús i les característiques dels treballs previstos, el pro-
jecte es va trametre a les administracions i organismes afectats per 
les seves competències sectorials, perquè poguessin exposar les in-
dicacions que consideressin oportunes. En concret, al Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya (Prevenció d’Incendis), al De-
partament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, a la Secre-
taria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i als 
departaments municipals implicats. 

TEO CASTILLO
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A la Seu electrònica de l’Ajuntament podeu consultar el 
projecte executiu de la residència per a la gent gran i 
condicionament de l’entorn a l’Hospitalet de l’Infant.

Els usuaris i usuàries de la residència de Vandellòs ja poden  
rebre la prestació econòmica de la Generalitat de Catalunya 

L ’Ajuntament ha aconseguit que les places de la residència 
d’avis Lo Parralet de Vandellòs estiguin acreditades per la 
Generalitat de Catalunya. El consistori va sol·licitar al De-

partament de Drets Socials de l'administració catalana l’autorit-
zació per atendre, en aquest equipament municipal, persones que 
tinguin reconeguda una prestació econòmica vinculada al servei 
de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o 
permanent, del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Depen-
dència (PEV).

L’autorització que ha obtingut recentment l’Ajuntament és la 
que ha fet possible que des del mes d’octubre tots els usuaris i 
usuàries d’aquesta residència amb dret a prestació que tinguin 
reconegut un grau 2 o 3 de dependència puguin rebre una sub-
venció de la Generalitat de Catalunya, amb un import variable en 
funció de la seva renda personal, que pot arribar als 715,07 euros 
com a màxim. 

Fins ara, el consistori donava un ajut municipal de 300 euros a 
totes les persones usuàries de la residència que portaven un any 
empadronades al municipi o que haguessin estat empadronades 
durant 10 anys en el passat. Aquest ajut municipal se seguirà 

atorgant a les persones que compleixin aquest requisit d'em-
padronament i que no puguin ser beneficiàries de la prestació 
econòmica vinculada al servei de residència assistida, ja sigui 
perquè encara no tenen un grau de dependència reconegut o per-
què tenen un grau insuficient per ser beneficiàries de PEV. 

Termini 
d’execució 
de 17 mesos

Import
Més de 3,4 milions €

40 places

Superfície 
construïda
1.750 m²

Habitacions
20 llits per planta distribuïts en  
8 dormitoris dobles i 4 individuals
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Aquí podeu consultar l’agenda d’actes que hi ha 
programats al municipi per aquest Nadal. També 

trobareu aquesta informació a les apps VH APP i Línea Verde: 

Enllestit el nou tram de 
carril bici de l'Hospitalet

J a es pot utilitzar el nou carril bici que l’Ajuntament ha ha-
bilitat a la zona de Els Corralets. Les obres per implantar 
aquest nou tram de carril bici de l’Hospitalet de l’Infant 

van finalitzar a mitjan d’octubre, així que des d’aleshores ja es 
pot recórrer els seus 600 m de longitud, que connecten el carril 
per a bicicletes que puja per la banda de ponent de la carretera 
de Móra amb la zona urbana de Els Corralets, per enllaçar-lo 
amb el carrer Antoni Tàpies, fins a la parcel·la on hi ha el parc 
infantil i la nova pista poliesportiva de la urbanització. 

Toni Conejo ha guanyat  
el III Premi Xavier Dupré 

E l 26 de novembre, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de 
l’Infant (CELHI) va lliurar el III Premi Xavier Dupré al veí 
Toni Conejo. Aquest doctor en Història de l’Art va rebre 

aquest guardó, pels seus estudis sobre l’Hospital del Coll de Ba-
laguer. El CELHI va crear aquest guardó per reconèixer el treball 
de qui obri noves vies d’investigació històrica sobre els orígens 
de l’Hospitalet i en memòria de Xavier Dupré, qui amb el treball 
que va fer sobre una antefixa trobada durant la reforma de l’hos-
pital gòtic va formular una hipòtesi sobre la possible existència 
d’un enclavament grec que feia d’empori comercial. 

Unes 450 persones,  
al X Aglà Festival

E l pavelló poliesportiu de Vandellòs va vibrar el 26 de 
novembre, amb la desena edició de L’Aglà Festival, or-
ganitzat per l’Associació de Joves del poble, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament. Per celebrar els 10 anys de vida 
d’aquest festival, aquesta entitat va preparar un cartell que in-
cloïa unes de les propostes més sol·licitades en el panorama 
musical dels Països Catalans.

El cartell, que va atreure unes 450 persones, va estar for-
mat per Xavi Sarrià, Auxili i Smoking Souls; i les actuacions 
dels djs Ceba i Aleix Ballesté, que van servir per acabar d’ame-
nitzar la nit. 

El festival TWINPALM  
ha celebrat la 10a edició  

E l dissabte 29 d'octubre, el Centre Cultural Infant Pere 
de l'Hospitalet de l'Infant va acollir el desè minifestival 
TWINPALM, després de dos anys sense poder gaudir 

d'aquesta cita clàssica al calendari de la música independent 
al sud de Catalunya.

En aquest esdeveniment organitzat per l’Associació Mul-
ticultural Alternativa (AMA), amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment, hi van actuar Josep Xortó & The Congosound, Cabiria, 
Chaqueta de Chándal i Marta Knight. A  més dels concerts 
d’aquests artistes, hi va haver sessions gratuïtes de djs durant 
tot el dia. 

CARINA SANTIAGO

LUCA TRENTIN
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El Pessebre dels Estels de la Masia  
de Castelló compleix 25 anys 
Les representacions tindran lloc els dies 10, 11, 17 i 18 de desembre  
i tornaran a incloure més de 40 escenes bíbliques i d’antics oficis

En aquest web ja estan a la venda les entrades per al 
Pessebre dels Estels. Cal triar dia, franja horària i tipologia 
d’entrada (adult, infant o gratuïta, per a nens de 0 a 3 anys).

A quest 2022 es compleixen 25 anys que l’Associació Masia de Castelló va organitzar 
el primer Pessebre dels Estels. Una dilatada trajectòria que els ha portat a ser un dels 
pessebres vivents de referència de tot Catalunya i que cada mes de desembre aplega 

milers de visitants.  
La 25a edició, que torna a comptar amb el patrocini de l’Ajuntament, tindrà lloc els dies 10, 

11, 17 i 18 de desembre de 2022. Una edició que recupera la normalitat després de les me-
sures aplicades l’any passat a causa de la Covid-19 i que consolida alguns aspectes que van 
funcionar molt bé, com ara, avançar les representacions a les festes nadalenques i establir un 
recorregut únic i franges horàries per poder visitar-lo (de mitja hora, que començaran a les 
17.30 h, amb un últim passi diari a les 19.30 h). 

Coincidint amb l’efemèride, l’Associació Masia de Castelló ha incorporat diverses novetats. 
En aquesta ocasió, hi haurà noves teulades en algunes de les escenes per tal d’anar ampliant 
les que tenen coberta. També cal destacar les millores en l’accessibilitat en el recorregut amb 
noves rampes i eliminació d’escales. 

Nou mapping nadalenc

E l divendres 2 de desembre, a les 18 h, a la Plaça Berenguer 
d’Entença de Hospitalet de l’Infant s'estrenarà el mapping 
de Nadal, que la Regidoria de Cultura va encarregar nova-

ment a TKLab, el grup d’investigació de l’Associació Cultural Te-
lenoika, de Barcelona, que està especialitzada en aquest tipus de 
vídeos. Aquí podeu veure una imatge de les sessions de gravació, 
que van tenir lloc al plató de la Televisió de Vandellòs. 

Aquest espectacle audiovisual en 3D, protagonitzat per la seixan-
tena d’alumnes de P-5 de les escoles del municipi, es tornarà a pro-
jectar sobre la façana de l'hospital gòtic els dies 3, 9, 10, 16, 17, 22, 
23, 29 i 30 de desembre, a les 18.00 h, 18.30 h, 19.00 h i 19.30 h. 

Premi Arç 
Cooperativa a 
l’Activitat de 
l’Associacionisme  
Cultural Català

E l Pessebre dels Estels  ha gua-
nyat el Premi Arç Cooperativa a 
l’Activitat de l’Associacionisme 

Cultural Català. Membres de la jun-
ta directiva de l’Associació Masia de 
Castelló van recollir aquest guardó el 
12 de novembre, a l’acte de lliurament 
dels Premis Antoni Carné de l'Associa-
cionisme Cultural Català, que va tenir 
lloc al Teatre Kursaal de Manresa. 

Concurs de fotografia d’Instagram
La Regidoria de Turisme ha convocat el 6è concurs de fotografia a Instagram amb motiu 
del Pessebre (a www.hospitalet-valldellors.cat podeu consultar-ne les bases). El premi 
consisteix en una estada d’una nit per a dues persones amb esmorzar a l’hotel la Figue-
rola amb dinar de menú degustació al restaurant el Safareig i accés a la piscina lúdica.
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IDETSA ofereix dos nous 
serveis gratuïts a la ciutadania

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

P er a totes aquelles persones que es trobin en un procés de recerca de feina o que vul-
guin millorar la seva ocupabilitat, l’empresa municipal de Promoció Ecònomica, IDET-
SA, ha habilitat dos nous serveis gratuïts:

• L’espai de recerca de feina, dotat dels recursos materials i tècnics necessaris perquè les 
persones puguin iniciar un procés de recerca activa d’ocupació de manera autònoma. En 
aquest espai, ubicat a l’Oficina d’IDETSA (Via Augusta 2 de l’Hospitalet de l’Infant), els di-
mecres, de 10 a 13 h, s’hi ofereix assessorament personalitzat, inscripció a cercadors i 
portals de feina, revisió i elaboració de currículum i presentacions, informació sobre l’estat 
del mercat de treball, derivació a formacions professionalitzadores i projectes d’inserció 
laboral d’entitats públiques o privades, etc. Per utilitzar aquest servei, només cal demanar 
hora al 977 820 820.

• Un nou canal de comunicació a través del Whatsapp, per estar al dia de totes les opor-
tunitats formatives i laborals que hi ha al municipi. 

Sports & Rehabilitation Clinic, 
fisioteràpia pel benestar

E l passat mes de juny, l’Aimee Maritz va obrir la seva prò-
pia clínica de fisioteràpia, Sports & Rehabilitation Clinic a 
la Via Augusta número 61 de l’Hospitalet de l’Infant. Allí 

ofereix diversos tractaments, sobretot als i les esportistes però 
també a qualsevol persona que necessiti el seu servei per recu-
perar-se d’alguna lesió o millorar les seves capacitats físiques: 
punció seca, tractament amb ganxo, teràpia manual, massatge 
terapèutic, entre d’altres. A més, disposa d’un ecògraf per poder 
fer diagnòstics i aplicar el tractament més adequat en cada cas.

Reconeix que no va ser fàcil obrir el negoci, perquè li va cal-
dre fer molta paperassa, però amb l’ajuda del Servei d’Assesso-
rament a Emprenedors d’IDETSA ho va aconseguir i fa un balanç 

positiu d’aquests primers mesos. En aquest sentit, explica que el 
boca-orella l’ha ajudat molt i també el fet de ser la fisioterapeu-
ta del Futbol Base l’Hospitalet de l’Infant i del Club Esportiu de 
l’Hospitalet de l’Infant, des de fa dues i tres temporades, respecti-
vament. Això fa que la conegui ja molta gent, no només del poble, 
sinó també de la resta del municipi i de l’entorn i, el que és més 
important, que moltes persones valorin la seva professionalitat.
Per demanar cita prèvia, podeu trucar al telèfon 653 98 82 59. 

SECCIÓ EMPRENEDORS 

Jornada de 
reflexió a Castelló

E l dissabte 1 d’octubre, agents 
socials i econòmics, especial-
ment del Baix Camp i la Ribera 

d’Ebre, es van reunir a Castelló, per 
participar en la jornada «Mirades de 
futur», una activitat que forma part 
del projecte de recerca i transfe-
rència  «Adequació d’entorns rurals 
despoblats per activitats d’innovació 
rural», que compta amb el finança-
ment de la URV i de la Diputació de 
Tarragona i amb la col·laboració de 
l’Associació Masia de Castelló.

Les més de 50 persones que es 
van inscriure a la part tècnica van po-
sar en comú casos de bones pràcti-
ques i, mitjançant tallers de cocreació, 
van dissenyar propostes d’innovació 
per als entorns despoblats en tres 
àmbits: agricultura regenerativa i ges-
tió forestal; rehabilitació de patrimoni, 
gestió cultural i turisme, i transició 
energètica i comunitats energètiques. 

La jornada va obrir-se al públic ge-
neral a la tarda amb un mercat de pro-
ductes de proximitat, la inauguració 
d’una instal·lació artística de Penique 
Productions i les actuacions musi-
cals de Júlia Bobb i Patricia Benaiges 
i Windy Coast Band. 

Vols rebre informació?
Formació i ofertes de treball

621 297 757
ALTA

1 
Obre el teu 
Whatsapp

2 
Al número 3 

Envia un Whatsapp 
amb la paraula
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L ’Ajuntament té previst posar en servei en breu tres noves esta-
cions de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics al mu-
nicipi, de 22 kW: una a Vandellòs, al carrer Major, davant del 

Centre Assistencial Polivalent; i dues a l’Hospitalet de l’Infant: una al 
passeig marítim, al costat de la Plaça de la Marina; i una altra al carrer 
Racó del Vaque, a l'aparcament públic que hi ha a prop del camp de 
futbol de l’Arenal. Cadascuna de les electrobenzineres té dos punts 
de recàrrega.

Amb aquestes, Vandellòs i l’Hospitalet  
de l’Infant disposa ja d’un total de sis  
estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics

Per poder-les utilitzar, els conductors i conductores han de dis-
posar d’una aplicació per al mòbil que es pot descarregar gratuïta-
ment (EVCharge) i pagar les tarifes corresponents.

Per finançar la instal·lació d’aquestes estacions, que han costat uns 
58.000 euros, l’Ajuntament ha comptat amb una subvenció de l’Insti-
tut Català d’Energia (ICAEN) de 30.000 euros, aproximadament.

Amb aquestes tres noves electrobenzineres, el municipi disposa ja 
de sis estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. Les altres tres 
són de recàrrega ràpida i estan situades a l’Hospitalet de l’Infant: al 
carrer Martí Franquès número 5, davant del Viver d’empreses; a la Ctra. 
de Móra 5, davant de la Plaça Berenguer d’Entença i al carrer President 
Companys 2, al costat de les grans superfícies comercials. 

Tres electrobenzineres més al municipi
El consistori les ha instal·lat al c/ Major de Vandellòs; i al passeig marítim i al c/ Racó del Vaque de l’Hospitalet

Aquí podeu accedir a la informació 
relativa a les electrobenzineres: 
funcionament, tarifes, etc. 

L’Ajuntament ha contractat una 
cinquantena de veïns a l’atur

L ’Ajuntament  ha contractat enguany una cinquantena de 
veïns/es en situació d’atur de manera temporal, mitjan-
çant el pla d’ocupació municipal, que des de l’any passat 

s’anomena «Acció d’Ocupació i Professionalització» (AOP). A 
aquesta acció, hi ha destinat gairebé 575.000 euros. 

Entre maig i setembre, l’Ajuntament va donar feina a una 
quarantena de persones; i per aquests darrers mesos d’any, 
n’ha contractat una desena més, per a períodes d’entre 2 i 6 
mesos, en funció de les necessitats. La major part de les con-
tractacions es van fer a l’estiu, per la necessitat de reforçar 
alguns serveis de l’Ajuntament, principalment els de neteja 
viària, jardineria i els relacionats amb les platges i el turisme.

Els contractes laborals s’han vinculat a accions formati-
ves paral·leles a l’activitat laboral ofertes per  l’empresa mu-
nicipal IDETSA. També se’ls ha donat assessorament, a través 
del Servei d’Orientació Laboral d’IDETSA. 
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E l II Festival Senderista de la Costa Daurada-Terres de l’Ebre va 
aterrar els dies 28, 29 i 30 d’octubre a les Terres del Mestral. 
Aquell cap de setmana van tenir lloc una vintena de sortides i 

activitats a l’entorn natural dels municipis de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Tivissa i Pratdip, la nova incorporació d’enguany al Festival 
(el cap de setmana anterior les activitats es van desenvolupar a les 
Muntanyes de Prades).

Quasi un centenar de persones es van apuntar a les 13 sortides 
programades en aquest territori, que van oferir als participants la 
descoberta de camins empedrats, passejades per la platja, ascensos 
a cingles i cims emblemàtics, visita al Molí d’Oli de Vandellòs, snorkel 
guiat, caiac a l’Ebre, etc. En finalitzar cada sortida, les persones  ins-

crites van poder degustar productes locals de proximitat com vins 
de la zona o viandes típiques, com per exemple la clotxa. Pel que fa 
a la procedència dels visitants, va ser fonamentalment de la demar-
cació de Tarragona i de la zona metropolitana de Barcelona. 

Lobjectiu d’aquest esdeveniment, organitzat per la revista Des-
cobrir Catalunya, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la Conca de Bar-
berà, l’Alt Camp, el Baix Camp i la marca turística Terres de Mestral, 
era promocionar i donar a conèixer de manera lúdica els atractius 
naturals i paisatgístics d’aquesta zona, de la mà de guies experts lo-
cals. I alhora posar en valor la tasca dels professionals que ofereixen 
aquests serveis i donar un impuls a l’economia local.

El II Festival Senderista de la Costa Daurada i 
Terres de l'Ebre s’endinsa a les Terres de Mestral
Gairebé un centenar de persones es van inscriure a les activitats organitzades als municipis  
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip els dies 28, 29 i 30 d'octubre

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

@TurismeHospitaletInfant @Mar_i_Muntanya  @turisme_hospitalet

Nova àrea d’estacionament 
d’autocaravanes

E l consistori ha habilitat una nova zona d’estacionament 
d’autocaravanes, que s’afegeix a l’oberta enguany a 
l’Hospitalet de l’Infant (entre els carrers del Ferrocarril 

i Serret dels Avencs i l’avinguda Via Augusta). Té capacitat per 
a 3 places i està ubicada a Vandellòs, a la carretera de Móra, 
al costat de la deixalleria municipal. En aquest lloc, s’hi oferei-
xen els serveis de presa d’aigua potable i de buidatge d’aigües 
grises i negres. L’ús és gratuït, les persones usuàries només 
han de pagar 3 € per càrrega d’aigua. El temps màxim d’esta-
cionament permès és de 48 h. 

Vandellòs acull les 
Jornades d’Interior

E l cap de setmana del 12 i 13 de novembre, Vandellòs va 
acollir les Jornades d’Interior, organitzades per la Regi-
doria de Turisme de l’Ajuntament, amb la col·laboració 

del Centre Excursionista Serres del Mestral i de la Regidoria 
d’Esports. Les persones que van participar en el taller a càrrec 
del fotògraf Ori Gener, van aprendre trucs per captar millor 
imatges amb el seu mòbil i les que van prendre part en la cur-
sa d’orientació familiar (més de 70), van passar també una 
molt bona estona, en aquest cas fent esport. 
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Èxit del II Vermut Live Music 
Les terrasses dels 25 bars i restaurants locals que van participar en aquest  
festival de música en viu els dies 8 i 9 d’octubre es van omplir de gent

Aquí podeu veure la notícia que va emetre la 
Televisió de Vandellòs sobre el II Vermut Live 
Music, amb declaracions dels participants

Promoció turística del 
municipi a un centre 
comercial d’Irun

V andellòs i l’Hospitalet de l’Infant va estar present al 
centre comercial Mendibil d’Irun, els dies 13, 14 i 15 
d’octubre. Un equip de la Regidoria de Turisme va do-

nar a conèixer els atractius del municipi a la clientela d’aquest 
complex comercial, ubicat al centre d’aquesta ciutat guipus-
coana. A l’estand propi que hi van instal·lar, van atendre les 
consultes de més de 300 persones, d’aquesta localitat i del 
sud de França. 

Aquesta és el primer cop que el municipi s’ha promocionat en 
aquest lloc. Al  març va fer-ho al centre comercial ABC Serrano 
de Madrid. La Regidoria creu que aquest tipus d’accions promo-
cionals són útils per captar turistes d’una manera més directa. 

Les III Jornades de l’arròs,  
a 12 establiments  
de restauració

E l 15 d’octubre es van inaugurar les III Jornades de 
l'Arròs, a la Marina Seca del Port esportiu, amb una 
degustació d’arròs de peix i marisc tradicional fet per 

Deviteca Espai Gastronòmic, una barra de begudes a càrrec 
del Restaurant LB21; i música, amb el dj Óscar Sánchez. En 
total s'hi van servir 142 tastets d'arròs. 

Així van començar aquestes jornades organitzades per 
l’Associació de Restauració de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall 
de Llors, amb el suport de l’Ajuntament i el patrocini de Lo 
Nostre Arròs. Des d’aleshores i fins al 30 d’octubre, s’hi van 
oferir diferents receptes d’arròs, molt saboroses, a 12 esta-
bliments de restauració del municipi. 

L a segona edició del Vermut Live Music, organitzada per la Re-
gidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant amb la col·laboració de l’Associació de Restauració 

i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors i el patrocini de 
Vermuts Miró, va tenir una molt bona acollida per part de la gent i del 
sector de la restauració local. 

Aquest festival que combina música en viu i gastronomia es va 
celebrar el cap de setmana del 8 i 9 d’octubre a 25 bars i restaurants 
del municipi (de l’Hospitalet de l’Infant i, com a novetat, també de 
Vandellòs), on es van oferir un total de 46 actuacions musicals en 

directe i diferents aperitius. Tot això, entre les 11 i les 16.30 h, una 
franja horària àmplia perquè els veïns i veïnes del municipi i els i les 
visitants tinguessin temps de fer una ruta pels establiments partici-
pants i gaudir d’un bon vermut musical. 

I és que durant els dos dies l’oferta de tapes i de música en directe 
va ser variada i de qualitat. Hi va haver actuacions simultànies per a 
tots els gustos i per a totes les edats: de funky, pop-rock, bachata, 
rumba, copla, electrònica, jazz i dixie, entre altres estils musicals, 
a càrrec d’una vintena de músics d’arreu del món, entre els quals hi 
havia artistes locals. 
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Una vuitantena d’alumnes navegaran amb 
el programa de vela Esport Blau Escolar

G ràcies a l’acord de col·laboració que han signat l’Ajuntament  i el Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs, un total de 83 escolars del municipi navegaran un cop 
a la setmana, durant el darrer trimestre d’aquest curs, des de les instal·lacions 

del Club. Aquests alumnes participaran en el programa Esport Blau Escolar, impulsat 
l’any 2017 per la Federació Catalana de Vela, el Consell Català de l’Esport, el departament 
d’Educació i els Consells Esportius de Catalunya, que té com a objectiu aproximar i pro-
moure la vela entre l’alumnat de 5è de primària dels centres educatius del litoral català.

Consisteix en 10 sessions anuals, distribuïdes en una primera sessió impartida al 
centre educatiu, 4 sessions de vela lleugera col·lectiva, 4 sessions de vela lleugera do-
ble i individual i una última jornada de caire lúdic competitiu.

El 23 de novembre, l’alcalde, Alfons Garcia; i el nou president del Club Nàutic, Óscar 
Beltrán, van signar un conveni de col·laboració, per mitjà del qual l’Ajuntament s’ha 
compromès a fer una aportació econò-
mica de més de 2.000 euros al Club per 
ajudar a finançar l’activitat i l’adquisició 
de material. 

Aquest acord farà possible que aquest 
curs els 68 alumnes de 5è de l’Escola 
Mestral gaudeixin del plaer de navegar. 
L’Escola Valdelors prefereix fer les sessi-
ons objecte d’aquest conveni, amb l’alum-
nat de 5è i 6è conjuntament, que van 
a la mateixa classe i són un grup reduït 
(aquest curs són 15 nens i nenes). Per 
tant, aquest col·legi tornarà a participar 
en el programa el curs 2024/2025. 

Un programa de 
suport, per als 
esportistes locals 
no professionals

E n la sessió plenària del 29 de 
setembre es va aprovar la mo-
ció presentada per JxCat per 

crear un programa de suport als es-
portistes locals no professionals, me-
nors de 25 anys i amateurs, d’esports 
individuals o col·lectius que partici-
pen en competicions esportives de 
l’àmbit superior al provincial. Per mit-
jà d’aquest proposta de resolució que 
es va aprovar amb els vots a favor de 
tots els grups polítics municipals ex-
cepte la CUP, que es va abstenir, es va 
acordar: fer un registre d’esportistes 
locals d’alt nivell i crear unes bases 
reguladores i la convocatòria corres-
ponent al programa de suport als es-
portistes locals no professionals, me-
nors de 25 anys i amateurs, d’esports 
individuals o col·lectius que participen 
en competicions esportives de l’àmbit 
superior al provincial, és a dir, autonò-
mic, nacional o internacional. 

Més de 700 inscrits i inscrites a les activitats  
esportives organitzades per l’Ajuntament
Aquesta xifra representa un increment del 14,61% respecte la temporada anterior

M és de 700 persones estan participant en les activitats 
esportives que ha programat l’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment per a la temporada de tardor-hivern 2022/23 (per al 

període comprès entre el 26 de setembre de 2022 i 28 de maig del 
2023). Aquesta xifra representa un increment del 14,61% respecte 
la temporada anterior.

L’oferta de propostes pretén facilitar  
la conciliació laboral i familiar

Les propostes esportives són variades i estan dirigides a tots els 
públics. Les que més èxit han tingut són els cursos de natació, que 
han atret 319 persones, la gimnàstica de manteniment, 108 perso-
nes; els cursos de pàdel, 72; i l’aiguagim terapèutic, 51. També cal 
destacar la bona acollida que ha tingut la nova activitat d’atletisme 
amb la iniciació al triatló per a joves i infants, que estan fent 38 nens 
i nenes al camp de futbol de terra de l’Escola Mestral. La resta d’ins-
crits/es han optat per l’handbol, el bàsquet, el futbol sala i el tennis. 

El 24 de desembre se celebrarà l’XI Cursa de Sant Silvestre de 
l’Hospitalet de l’Infant, en benefici de la Lliga contra el Càncer 

de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. Inscripcions: Esports18



Podeu seguir les properes fases del concurs «Objectiu Paki» 
els dissabtes a partir del 17 de desembre a les  
22 h a la TVV. Per a més informació, mireu aquesta notícia. 

Claudio Larrea, periodista i fotògraf
Aquest comunicador viu entre l’Argentina  
i l’Hospitalet de l’Infant. Ràdio l’Hospitalet  
de l’Infant l’ha entrevistat recentment  
i s’ha interessat pels seus èxits  
professionals com a fotògraf.

Per què vas triar la fotografia?
El meu pare hi era aficionat i quan ell va morir, vaig heretar la seva cà-
mera de fotos i era feliç fotografiant tot el que veia i així vaig comen-
çar. Tot i això, vaig deixar la fotografia deu anys, perquè Sara Facio, 
una fotoperiodista argentina que jo admiro molt, em va dir un dia que 
em dediqués a una altra cosa, però, gràcies a la meva parella vaig 
tornar a agafar la càmera i vaig tenir la sort de treballar per publica-
cions molt importants com la revista Rolling Stones, Cosmopolitan, 
Interiores, Man… Fins i tot, vaig exposar un dia a l'Argentina i les me-
ves fotos estaven al costat de les de Sara Facio. Mai li vaig recordar 
el seu comentari.

Microsoft va contractar una llicència mundial d'un any per a una 
de les teves obres, oi?
Sí, va ser el 2016 i va ser genial, igual que tenir l'oportunitat de treballar 
amb produccions d'Isabel Coixet o de fer videoclips amb Kylie Minogue.

És molt exigent aquest món?
El tema de la moda és interessant, però treballar com a dissenyador 
de producció també satura. Aquesta figura és la que que fa el que es 

veu estèticament: construir decorats, projectar i fer els espais, parlar 
amb l'estilista i sobre la roba i els colors… Després això es parla amb 
el realitzador i amb el director… Entre tots arribem a un acord i, en 
acabat, ve el client que, per descomptat, et canvia tot. 

I això és el que satura...
És com un joc d'escacs, és a dir, tu has de moure una fitxa, i per últim 
el senyor dels diners sovint et diu que el que van parlar entre tots du-
rant gairebé tres dies no es farà, perquè no hi ha diners. 

LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

La Ràdio col·labora  
amb la formació de 
l’alumnat de l’institut

R àdio l’Hospitalet de l’Infant ha renovat el conveni de 
col·laboració amb l'Institut Berenguer d'Entença de 
l'Hospitalet de l'Infant, per tal d'acollir l'alumnat de l’as-

signatura optativa de comunicació audiovisual i, com a nove-
tat, també ha acordat acollir una alumna de batxillerat perquè 
pugui fer les pràctiques d'empresa a l’emissora municipal. La 
locutora Sílvia Roman és l'encarregada de compartir el seu en-
tusiasme i els seus coneixements amb aquest jovent. 

Rita Pons, representant 
de la TVV al programa 
«Objectiu Paki»

L a Rita Pons és la representant de la Televisió de Van-
dellòs a la 3a edició de l’«Objectiu Paki», un programa 
produït per RTVCardedeu i La Xarxa. Es tracta d'un con-

curs que busca la millor veu de Catalunya entre joves d'entre 
13 i 20 anys i en el qual participen 35 televisions locals. La 
representant de la TVV d'aquest talent show es va seleccionar 
en un càsting territorial que es va enregistrar al Teatre Auditori 
de l'Hospitalet de l'Infant amb dues candidates més: l'Ainoa 
Franco i l'Alba Mirambel. El jurat estava format per la professo-
ra de l'Escola Municipal de Música Susanna Sarrà, el director 
de la Coral Arsis, Piotr Issel; i el cantant Isaac Costablanca. 

Comunicació 19
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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 
BASE 977 82 34 59 
Biblioteca de l’Hospitalet 977 82 21 22 
Biblioteca de Vandellòs 977 82 45 12 
CAP de l’Hospitalet  977 82 03 36 
Casa de la Vila de l’Hospitalet  977 82 33 13 
Fax Casa de la Vila  977 82 39 00 
Casal d’avis de l’Hospitalet 977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs 977 82 43 64 
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 
Correus 977 82 20 26
Emergències 112 
Endesa (Avaries) 800 760 706 
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 
INS Berenguer d’Entença 977 82 04 27

Jutjat de Pau 977 56 90 33 
Llar d’Infants Sol i Vent (l’Hospitalet) 977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets (Vandellòs) 977 82 40 03 
MIDIT (Mancomunitat)  977 56 90 30
Oficina d’IDETSA 977 82 08 20
Oficina de Turisme 977 82 33 28 
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
Serveis Socials 977 56 90 38 
Tanatori municipal 977 36 02 81 
Televisió de Vandellòs 977 82 43 60 

POBLACIÓ
Dades actualitzades 16/11/2022
L’Hospitalet de l’Infant 5.819
Vandellòs 796
Masriudoms 103
Vanessa Park 143
Masboquera 117
L’Almadrava 53
Població disseminada 35
Total 7.066
  

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Lea Garcia del Amo, 27/09/2022
Mia Figueras Rovira, 30/09/2022
Luke Lari Rodríguez, 16/10/2022
Alexander Krisna Garcia Yamawati, 20/10/2022

MATRIMONIS:
Jesús González Sanz i Esther Galan de Benito, 
23/09/2022
David Font Domínguez i Patricia Carmona Sánchez, 
08/10/2022

DEFUNCIONS:
Amadeo Miralles Figueras, 01/05/2022
Amparo Sans Cervera, 16/09/2022
Lluís Vernet Barceló, 19/09/2022 
Maria Dolores Bo Canals, 24/09/2022
Jordi Gil Margalef, 21/10/2022
Carmen Sabaté Gil, 23/10/2022

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



Centre Excursionista  
Serres del Mestral

  

L a passió per la muntanya és el nexe d'unió entre els més de dos-cents 
cinquanta socis i sòcies del Centre Excursionista Serres del Mestral. 
L'entitat sense ànim de lucre, que treballa des del 1995 per potenciar els 

valors de l'esport i el respecte per la muntanya, és un club referent a la provín-
cia pel que fa als esports i les activitats lúdiques en aquest entorn.

Al llarg de l'any preparen diverses activitats. «Fem sortides al Pirineu; hem 
fet una expedició a Perú i dues al Marroc, l'última amb la participació de per-
sones de més de 70 anys; vam obrir la via ferrada; etc.», explica el president 
de l'entitat Josep M. Gavira. L'augment de les activitats dels darrers anys 
ha fet que el nombre de socis i sòcies passés de seixanta a dos-cents cin-
quanta. També organitzen dues curses anuals i el dia 13 de novembre van 
arrencar una nova activitat: la primera cursa d'orientació familiar, de 10 km, 
que esperen replicar els pròxims anys.

El passat diumenge 13 de novembre  
van organitzar la primera cursa d’orientació  
urbana per a famílies, que repetiran l’any  
vinent ampliant el perfil dels participants

Una de les fites més destacades de l'entitat és la consolidació de la via 
ferrada de Serres del Mestral i l'obertura, amb remodelació posterior, de la via 
ferrada de L'Aigua al Coll (inaugurada l'any 2004 amb la participació d'Òscar 
Cadiach). Alhora treballen per la conservació de camins i senders, i per la po-
tenciació de l'escalada, la BTT, el triatló i el senderisme, sobretot enfocats en 
conservar l'entorn en bon estat i encomanar la passió per la muntanya. Tot-
hom qui vulgui fer-se soci del club, que té una quota anual de 16 euros i inclou 
dret a utilitzar material del centre, accés gratuït al rocòdrom, tramitació de 
llicències i descomptes en activitats de l'entitat; pot contactar-hi a través del 
telèfon 643 10 14 70, o del correu electrònic info@serresdelmestral.cat.  

President:  
Josep M. Gavira Galban 
Vicepresident:  
Salvador Subirats Mañé
Tresorera: Rosa M. Lapeira Blasco 
Vocals: Claudia Martínez, Enriqueta 
Tejón, Pablo Garcia, Mikel Rekalde, 
Joan Berenguer, Jaume Alcarraz  
i Ignacio Celone

Correu: info@serresdelmestral.cat
Web: www.serresdelmestral.cat
Facebook: Centre Excursionsita 
Serres del Mestral
Instagram: @serres_del_mestral
Adreça: Plaça Àster s/n
Nombre de socis: 256
Quota: 16 euros a l'any
Data de fundació: 01/08/1997

Espagueti  
a la carbonara
Cuinera: Assunta Ragosta
Establiment: Ristorante La Barca

ELABORACIÓ

P osem al foc una olla amb aigua. Quan 
l'aigua bull, hi afegim sal i  la pasta 
(espagueti). D'altra banda, tallem el 

Guanciale a dauets. Posem al foc una paella 
antiadherent SENSE OLI i cuinem el guancia-
le fins que es torri.

En un bol, batem els ous, hi afegim un 
pessic de sal, pebre negre mòlt i formatge 
Pecorino i ho batem tot molt bé fins que es 
converteixi en una crema.

Quan la pasta estigui al dente, la traiem 
de l'aigua i l'aboquem a la paella amb el 
guanciale i acabem la cocció un parell de 
minuts més. Finalment, traiem la paella del 
foc i aboquem el bol amb la barreja de la cre-
ma elaborada anteriorment i la barregem bé 
amb la pasta.

Emplatem la nostra carbonara italiana i 
hi afegim pebre acabat de moldre i més for-
matge Pecorino.

Buon Appetito!  

INGREDIENTS 
per a 2 persones

• 160 gr d’espagueti

• 4 rovells d’ou

• 2 ous sencers

• 100 gr de Guanciale 

(cansalada italiana)

• 50 gr de formatge 

Pecorino

• Pebre negre

Entitats / Cuina 21



XXX Milla Urbana de Vandellòs.  Foto: Montse Nomen

1r taller dels Dissabte Creatius: «Fem una bufanda amb 2 agulles».  
Foto: Regidoria de Joventut

Recepció al Grup de Bitlles de Foment Cultural com a campió de la Tirada 
Intercomarcal de 2022. Foto: Teo Castillo

XI Cros Escolar de l’Hospitalet de l’Infant.  

Foto: Consell Comarcal del Baix Camp

Taller d’entrenament de la memòria al Casal d’avis de l’Hospitalet.  

Foto: Beatriz Higueras

Persones inscrites a la nova Aula Sènior de la UNED.  
Foto: Cristina Barceló

Caminada amb les cabres, per les Jornades Europees de Patrimoni.  

Foto: Jordi Vernet

Participants del torneig de pàdel express del 13 de novembre. 
Foto: Àrea d’Esports

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
Fotogaleria22



Reconeixement als policies locals Hugo Labandeira, Pedro Pablo Ramírez i Daniel Candela, pels seus 15 anys de servei. Foto: B. H.

Placa de reconeixement als tècnics de la central nuclear Vandellòs I.  
Foto: B.H.

Cercavila de la Festa Major de Masboquera.  
Foto: Teo Castillo

Lectura del manifest del 25N a l’Hospitalet de l’Infant.  
Foto: B. H.

S’han reprès les sessions del Club de lectura de Vandellòs. 

Foto: Tere Arbós

Processó de la Festa Major de Masboquera. 
Foto: Jordi Vernet

Una de les sessions del Club de lectura de l’Hospitalet.  

Foto: Natàlia Mataix

Un dels tallers organitzats a les escoles contra la violència masclista.  
Foto: B.H.

Si voleu rebre notificacions al vostre mòbil dels actes 
programats al municipi, descarregueu-vos l’app Línea 
Verde, útil per comunicar incidències a la via pública.

Fotogaleria 23



La
 fo

to
gr

afi
a 

h
is

tò
ri

ca
Fa

m
íli

es
 m

ol
t a

m
ig

ue
s p

as
sa

ve
n 

lla
rg

ue
s t

em
po

ra
de

s a
l t

ro
s o

n 
er

en
 v

eï
ns

, a
 p

ro
p 

de
 

l’E
st

an
y 

G
el

at
. A

qu
í p

od
eu

 v
eu

re
 la

 fa
m

íli
a 

de
 V

an
de

llò
s f

or
m

ad
a 

pe
r 

G
er

m
án

 G
ua

rc
h 

G
ar

ri
ga

 i 
As

un
ci

ón
 M

ar
ga

le
f F

or
ca

de
ll,

 i 
la

 fa
m

íli
a 

de
 M

as
ri

ud
om

s, 
de

 c
al

 L
la

rg
, f

or
m

ad
a 

pe
r 

Jo
se

p 
Ll

or
en

ç 
i L

lu
ïs

a 
Bo

qu
er

a.
 É

s u
na

 im
at

ge
 d

e 
l’a

ny
 1

95
2 

ce
di

da
 p

er
 G

re
go

ri
 L

lo
re

nç
.


