Juny 2010
La Revista

La Revista

Pàg. 16

Es col·loca la primera pedra de la nova Biblioteca
Pública-Teatre Auditori

Pàg. 16

S’inaugura la restauració de la Torre de Vandellòs

Pàg. 7

Es posa en marxa l’oﬁcina virtual d’atenció ciutadana

Butlletí
Informatiu de
l’Ajuntament
de Vandellòs
i L’Hospitalet
de l’Infant

Núm. 60
Juny 2010
www.vandellos-hospitalet.cat

Juny 2010
La Revista

Continuem treballant per
avançar-nos al futur!

2
Editorial

Acostumem a relacionar l’arribada de l’estiu amb el retorn a l’activitat, sense adonar-nos que, en realitat,
l’activitat és constant durant tot l’any i que els canvis i les millores que observem quan passegem pel
municipi a la temporada turística són fruit d’una feina i d’un esforç continu. Esperem, però, que aquesta
‘activitat’ a la qual abans feia referència, sigui sinònim em aquesta època estival de més llocs de treball,
perquè aquelles famílies que enguany ho estan passant malament a causa de l’atur puguin tirar endavant.
Des de l’Ajuntament, no hem estalviat esforços per continuar millorant la qualitat de vida dels veïns durant
aquest temps: les obres de la nova Biblioteca Pública-Teatre Auditori van a bon ritme, hem dut a terme
diversos arranjaments al complex de la piscina municipal per solucionar les deﬁciències que s’han detectat
al llarg de l’any, hem pogut inaugurar recentment els treballs de restauració de La Torre, hem adjudicat
la redacció del projecte d’un nou pavelló cobert a l’Hospitalet de l’Infant i aviat començarem les obres de
Museu de l’Oli de Vandellòs, per citar alguns exemples que són més visibles.
Malauradament, algunes de les obres que tenim en aquests moments entre mans, com ara les de millora
de les xarxes d’abastament d’aigua potable i de sanejament del carrer Cometes i la Torre de l’Hospitalet
de l’Infant; les de supressió de barreres arquitectòniques a Masboquera, així com les de contenció i neteja
del talús situat al costat de les pistes de Masriudoms; que estan incloses al Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local (FEOSL), possiblement us ocasionaran molèsties. Per aquest motiu, us demanem disculpes
i us assegurem que intentarem minimitzar-les al màxim.
D’altra banda, com potser sabeu ja, a ﬁnals d’abril el ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar
el meu nomenament com a representant al Consell de Direcció del Consorci de Benestar Social del Camp.
Des d’aquesta posició, conﬁo en poder posar en marxa els centres de dia de Vandellòs i de l’Hospitalet de
l’Infant i una residència a l’Hospitalet, uns equipaments molt necessaris per al nostre municipi.
Espero que tingueu un bon estiu!
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L’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit han signat un conveni de col·laboració per a redactar-lo

S’està elaborant el Pla Local de Seguretat Viària
Accidentalitat al municipi 2006-2009 per anys i mesos

Accidentalitat al municipi 2006-2009 per lloc de l’accident

Castellnou i Boquera s’han reunit recentment amb el director del Servei
Català de Trànsit, Josep Pérez Moya; el
responsable de l’Oﬁcina del Pla Català
de Seguretat Viària, Francesc Xavier Almirall García; el cap del Servei Territorial del Trànsit de Tarragona, Eusebi del
Olmo Ferrús; i la directora dels Serveis
Territorials a Tarragona del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat de Catalunya, Hortènsia Grau, per posar ﬁl
a l’agulla al conveni de col·laboració
signat a principis de 2010.
L’objecte d’aquest conveni és la redacció
d’un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV)
per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa
viària urbana de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant. ‘Es tracta d’elaborar una eina
que serveixi per millorar la mobilitat i la
seguretat, que parteixi d’una avaluació i
diagnòstic de la situació i els problemes
existents i desemboqui en un pla d’actuació amb propostes per minimitzar els
riscos’, ha explicat Pérez Moya.

més perillosos’, ha afegit la regidora Mònica Boquera. Precisament,
per copsar l’opinió dels veïns sobre
qüestions relacionades amb la vialitat, l’Ajuntament ha convidat als ciutadans a omplir una enquesta que es
pot trobar a la pàgina web municipal
(www.vandellos-hospitalet.cat) i a
les recepcions del consistori.

‘El pla no només tindrà en compte
els estudis i les estadístiques dels sinistres que hi ha hagut en els últims

anys per detectar els punts negres,
sinó també la percepció de la ciutadania respecte quins són els llocs

De forma paral·lela a l’elaboració del
Pla Local de Seguretat Viària, l’Ajuntament ha encarregat un estudi de
regulació del trànsit, centrat especialment en l’Hospitalet de l’Infant.
‘És un nucli que ha crescut molt, on
s’han urbanitzat nous sectors i s’han
construït equipaments que ara es
concentren en determinades zones.
Això ha donat lloc a petits conflictes que cal resoldre’, ha assenyalat
Boquera

Entre els treballs duts a terme recentment destaca la reparació del passeig marítim

Es condicionen els espais públics del municipi
La Regidoria d’Obres i
Serveis i Manteniment
s’ocupa de la conservació
i l’adequació dels espais
públics: els parcs, les
places, les voreres, la
neteja viària, la pintura,
fusteria i electricitat
de les instal·lacions
municipals; i el control
i seguiment dels
serveis contractats
a empreses externes
(el clavegueram, els
jardins, les aigües i
l’enllumenat públic), etc.
En deﬁnitiva, aquesta regidoria encapçalada per l’edil Brauli Conejo, vetlla
per la bona imatge del municipi i per
la qualitat dels serveis. Per aquest motiu, la tasca d’aquesta àrea de l’Ajuntament és sempre incessant. I amb més
raó si es té en compte que, com el seu
nom indica, està ‘al servei’ dels veïns,
de totes les regidories (especialment
de Turisme, Cultura, Esports i Festes),
centres educatius i de totes les entitats
i associacions locals, donant-les suport
en l’organització dels seus actes i celebracions i col·laborant amb la seva
activitat diària.
En aquest període de l’any, per exemple, el consistori s’ha encarregat de con-
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A ﬁnals d’any Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant
disposarà d’un Pla Local
de Seguretat Viària.
Això preveuen l’alcalde
del municipi, Josep
Castellnou; i la regidora
de Seguretat Ciutadana,
Mònica Boquera.

dicionar les platges i els espais públics
de cara a la temporada estival. Així, ha
reparat les voreres, els paviments i els
murets del passeig marítim de l’Hospitalet, que estaven malmesos com a conseqüència del seu ús i el pas del temps,
així com dels efectes de les condicions
meteorològiques adverses dels darrers
mesos, segons ha explicat el regidor
d’Obres i Serveis, Brauli Conejo.
Paral·lelament, l’Ajuntament ha adequat els accessos a les platges, de forma que les passarel·les de formigó han
quedat perfectament acoblades i lliures
de sorra i aigua i les dutxes estan collocades també de forma perpendicular
i annexa a les passarel·les, segons ha
explicat Conejo.
Aquest mes de juny, a més, l’Ajuntament ha reforçat la neteja de les platges amb un tractor que tindrà disponi-

ble tots els dies de la setmana. Del mes
de juliol al 15 de setembre hi treballaran cada dia 2 tractors; i a partir d’aleshores tornarà a haver-hi un tractor. La
neteja de les platges, però, segons ha
precisat el mateix regidor, s’ha anat
fent durant tot l’any, per tal que a l’inici
de la temporada turística tot estigui en
molt bon estat.
Perquè això hagi estat possible, es van
instal·lar a ﬁnals del mes de maig les
passarel·les, les dutxes, les guinguetes,
les papereres i els serveis.
Dins d’aquests treballs de condicionament dels espais públics que es realitzen contínuament s’emmarquen també la neteja dels carrers (que es veurà
reforçada amb la nova màquina que
ha adquirit l’Ajuntament, més potent i
eﬁcient) i les tasques de manteniment
de tots els parcs municipals que s’han
dut a terme recentment. ‘De les pa-

Un dels molts treballs d’arranjament que s’han fet darrerament i
que més crida l’atenció és la reparació de la teulada del Casal del Puvill
de Masriudoms. A causa del gel que
s’hi va dipositar al damunt al mes
de febrer, la brigada municipal ha
hagut de canviar unes 2.500 teules
que van quedar malmeses!
pereres, bancs, fanals i mobiliari urbà
en general’, ha precisat Brauli Conejo.
‘Precisament, ara estem treballant el
tema de la seguretat dels parcs infantils i estem estudiant col·locar--hi paviment continu de cautxú’, ha afegit
el regidor.
Brauli Conejo ha volgut agrair a la brigada municipal la seva feina i dedicació
contínua. En aquest sentit, ha remarcat el següent: ‘El 95% dels treballs
de pintura, fusteria i electricitat que es
fan als ediﬁcis municipals són obra de
la brigada, que també se n’ocupa de
la jardineria de la urbanització Vanessa
Park, de Masriudoms i de Masboquera,
entre moltes altres coses’.
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Junts anem millor
Sovint des de fora resulta curiós que el nostre municipi que, en aparença podria semblar disgregat pel fet d’estar compost per 5
pobles diferents, més Vanessa Park i 5 llogarets avui dia deshabitats, estigui tan unit.
I és que tots els nuclis es complementen
entre sí i cadascun d’ells aporta quelcom
a la resta, cosa que ens fa ser més forts i
competitius. Aquest respecte per la idiosincràsia i el tarannà de cada poble i alhora
aquesta aposta per la cohesió de tots ells,
que sorgeix de la concepció que la unió fa
la força, converteix Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en un exemple a seguir per
molts altres municipis.
El grup municipal de CiU fa molts anys ja
que va creure en aquesta fórmula inspirada en la suma de potencialitats del nostre
territori, que ocupa més de 100 km2, no
en la resta ni en la divisió. Per aquest motiu,
precisament, vam impulsar el principi de
la cocapitalitat i les llistes de candidatures
unitàries. De fet, en les darreres eleccions
locals, del maig de 2007, la llista de CiU va
ser la única que va incloure candidats de
tots els pobles.
Per tot plegat, ens desagrada veure i sentir
com els del grup municipal del PSC-PSOE,
un cop més, manipulen les xifres i la realitat
(en això són autèntics especialistes) respecte a la proporcionalitat dels pressupostos
amb la clara intenció de generar malestar
i confusió. El repartiment dels diners entre
els pobles sempre s’ha fet i s’està fent de
la mateixa manera i no s’ha modiﬁcat cap
criteri. Així ho ha acreditat una auditoria
externa en dues ocasions. Qualsevol altra
lectura té connotacions purament interessades i electorals.
També ens crea malestar la inoperància del
Govern de la Generalitat de Catalunya, que
continua amb els braços plegats al nostre
municipi, sense tirar endavant els projectes
que té pendents amb la ciutadania (com ara
els habitatges de protecció oﬁcial, i el desenvolupament dels Serveis Socials, una nova
escola a l’Hospitalet, i l’acabament de les
urbanitzacions Porrassa i Tàpies II)) i les propostes de millora del municipi que l’equip
de govern local li fa arribar permanentment.
Massa sovint ens trobem amb projectes i,
ﬁns i tot, amb convenis signats, que la nostra administració catalana ﬁca “a la nevera”
amb la coneguda maleïda cantarella que
tant li agrada: “ No hi ha diners”...
En les vostres mans està que en les properes eleccions autonòmiques, previstes a la
tardor, el nostre candidat a la demarcació
de Tarragona, l’actual president de la Diputació i alcalde de Vila-seca, Josep Poblet,
sigui escollit com a membre del Parlament
i pugui ser l’artífex d’aquest canvi a les nostres terres. El nostre objectiu al territori es
aconseguir 8 diputats. En les vostres mans
està que CiU pugui recuperar el govern de
la Generalitat de Catalunya i les nostres reivindicacions siguin escoltades.
Els vostres vots compten i molt, per això us
convidem a participar en els pròxims comicis i fer sentir la vostra veu.
Visiteu el nostre web: www.ciuvh.cat

El govern municipal no
ha fet els deures
Ara fa tres mesos, acabava el meu escrit per
a la revista de març preguntant directament
a l’equip de govern dues qüestions que considero de gran importància pel poble: Quan
es posaran en funcionament els dos centres
de dia? I també, quan estarà operativa l’oﬁcina municipal d’atenció al ciutadà (l’OMAC)?
Doncs bé, vull aﬁrmar de manera molt clara
que aquestes dues qüestions han estat mal
gestionades per l’equip de govern, provocant que, quan falta solament un any per
acabar aquest mandat municipal, aquests
dos serveis encara estiguin pendents d’entrar en funcionament.
En relació a l’oﬁcina municipal d’atenció al
ciutadà, el primer que cal dir és que des de
l’1 de gener d’enguany tots els ciutadans del
nostre poble tenim dret a dur a terme les
nostres operacions amb l’administració local
a través d’Internet. De fet, la nova llei que
ens l’atorga (Ley 11/2007, de 22 de junio),
recull el dret dels ciutadans a relacionar-se
amb les administracions públiques a través
dels mitjans electrònics, determina que l’administració local està inclosa a l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, i també que la seva
entrada en vigor serà l’1 de gener de 2010.
Doncs bé, estem al mes de maig de 2010,
han passat ja tres anys de l’actual mandat
municipal (tres anys!) i l’equip de govern de
l’ajuntament encara no ha fet possible aplicar al nostre municipi aquest dret que tenim
els ciutadans de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. L’incompliment de la llei encara és
més greu, si considerem que la creació de
l’OMAC era una de les primeres actuacions
que l’equip de govern actual es va comprometre a aplicar aquest mandat municipal.
Això almenys era el que deia el portaveu de
CiU al número 46 d’aquesta revista el mes
de juliol de 2007:
“.......... Per a continuar fent un govern proper que tingui com a prioritat la solució dels
problemes i la millora de la qualitat de vida.
En aquesta línia va la que serà una de les primeres accions: la creació de l’Oﬁcina d’Atenció al Ciutadà, un nou concepte de relació
entre l’Ajuntament i els veïns” (textual).
Finalment, pel que fa als centres de dia,
la gestió impulsada per l’equip de govern
també ha estat molt dolenta. Els diners invertits per a construir els dos centres de dia:
un a l’Hospitalet per acollir 36 persones i
l’altre a Vandellòs per acollir-ne 24, han estat molts més que els inicialment pressupostats. El 28 de febrer de 2008 el ple de
l’ajuntament va acordar, solament amb els
vots de l’equip de govern, delegar la gestió
d’aquests dos equipaments a la mancomunitat constituïda amb els ajuntaments de
Tivissa i de Pratdip (MIDIT). Doncs ja han
passat més de dos anys d’aquesta decisió
i no hi manera que l’equip de govern del
nostre ajuntament digui quan funcionaran
aquests dos equipaments assistencials, tan
importants per la qualitat de vida dels veïns
del poble.
Pots accedir a la informació del grup municipal socialista entrant a la nostra web: www.
pscvh.org

Tornarem a vèncer!
Fa ben poc i , per no variar, una emissora
de ràdio estatal carregava durament contra el Govern de Catalunya. Els catalans,
dissortadament, estem acostumats ja
a aquesta mena de soroll, de xivarri i de
fressa que provoquen certs agents socials, polítics i mediàtics. Han d’actuar així
en lloc de mossegar-se la llengua perquè
s’adonen que el nostre país avança!
Amb Esquerra al Govern de la Generalitat
de Catalunya, s’han creat 6 places de residència cada dia per la nostra gent gran.
Més de 800.000 catalans es veuen beneﬁciats per la Llei de barris. S’han construït 2
hospitals nous i també 79 centres de salut
a tot Catalunya. La reducció en 60 dies el
temps d’espera per una operació quirúrgica és ja un fet constatable. També però,
amb molts problemes, gairebé 120.000
persones es beneﬁcien de la llei de dependència. El nostre paper a la Generalitat ha
estat i és decisiu per tal d’impulsar la llei de
consultes populars.
Portem 7 anys treballant des del Govern de
Catalunya, alguns força temps dels ajuntaments i tota una vida des del partit. Volem
que el nostre país segueixi avançant, tenim
noves i més altes ﬁtes que ens permetran
afrontar el futur amb les majors garanties
d’èxit. Anhels, desitjos i esperances que
cada dia plantegem des del govern o bé
a l’oposició.
Volem i ho podrem fer realitat amb vosaltres, de la mateixa manera que hem multiplicat, en els darrers anys, en un 2000
% els incentius R+D (Recerca i Desenvolupament) per les nostres indústries i empreses. Tothom n’és sabedor que gràcies
a les dones i homes d’ERC hem tirat endavant amb l’oﬁcialització de 20 seleccions
esportives pròpies. A nivell cultural, hem
fet i farem biblioteques allà on era impensable com també s’han obert Delegacions
de Catalunya als Estats Units, a Alemanya,
a França i al Regne Unit. Cap govern ha
estat, ﬁns ara, capaç de crear l’Oﬁcina antifrau de Catalunya. Per últim, ningú ﬁns
al moment havia aconseguit aprovar una
Llei del cinema català.
Som i seguirem essent l’aire fresc de la política catalana. No tenim ni grans empresaris darrera ni fundacions, ni grups mediàtics que ens costegin econòmicament.
Tampoc depenem de ningú de fora del
nostre país: Som lliures! Som aquells que
caiem a terra i que ens tornem a aixecar
amb el cap ben alt perquè tenim un país
per construir. Somiadors, utòpics i idealistes de mena. Aquells que, malgrat els pesi
a alguns, volem fer del lloc on vivim una
república, catalana i lliure. Ara mateix, el
model autonomista va de camí cap al tanatori esperant. L’estatut que ha esdevingut,
malauradament, un còmic barat. Davant
això, l’alternativa és clara: Independència!
Catalunya i els catalans no podem anar
sense timó. Cal i ens convé tenir un alè
d’esperança. Nosaltres sempre hem estat
compromesos amb vosaltres i volem seguir
lluitant per aquest país. Som els hereus de
Macià i de Companys: Sabem d’on venim
i on volem anar a parar.

PGOUM: El nostre futur.
Conseqüència de la realitat
present i efecte de les
decisions del passat
El nostre municipi està en ple procés de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU). Com tots sabreu, aquesta figura
és la que preveu i determina el futur creixement, o no, dels pobles, la que intenta augmentar la qualitat de vida dels ciutadans, la
que hauria de ser justa i equànime amb els
diferents veïns, en una paraula, la que hauria de fer prevaldre el bé comú enfront dels
interessos particulars.
La gran pregunta és: En realitat serà així, o
com sol passar sovint, hi haurà damniﬁcats
al ﬁnal del procediment? De moment, i a la
vista de les reunions a les quals he assistit i de
la informació de què disposo com a regidor,
les expectatives no són massa positives.
És cert que el territori de l’Hospitalet està
trinxat per una sèrie d’instal·lacions i infraestructures generals, les quals no només són
de beneﬁci local, sinó també de proﬁt nacional i estatal. No obstant això, qui paga les
conseqüències d’aquest bé general són, en
la seva majoria ciutadans del municipi.
I quina és la recompensa que rebem els veïns? Mínima, - a qui li hagin expropiat alguna propietat sap del que parlo-. En canvi,
suportar aquests béns generals ens penalitza
considerablement: que si radis de protecció,
que franges de domini públic, que protecció
civil demana no se què, etc, etc.
Ara bé, no volem ser fatalistes, creiem que
no està res perdut, el que manca és que
tots ens ho creiem i lluitem per aconseguir
aquestes ﬁtes que nosaltres proposem: el
bé comú per davant del bé particular. Tots
i cadascun del ciutadans del municipi tenim
el dret d’al·legar allò que no ens sembla correcte. Hem de fer prevaldre la força de la raó
enfront de la raó de la força. Tots hi hem de
participar, perquè encara que avui això ens
pot semblar llunyà, penseu que serà part de
l’herència que deixarem als nostres ﬁlls i néts
i descendents.
De vegades des de l’ajuntament no s’ha fet,
ni s’han defensat correctament les propostes provinents d’altres administracions, imposant-nos uns models, que potser des de
Barcelona o Madrid s’han fet sense saber ni
conèixer la realitat especiﬁca de cada territori (plans territorials, PEINs, lleis de costes...)
Pensem que la defensa territorial del nostre
equip de govern no ha estat l’adequada per
la defensa del municipi i els seus habitants.
Nosaltres creiem que el nou PGOU ha de
tenir com a eixos fonamentals la defensa del
creixement sostenible dels diferents nuclis
de població, el respecte als territoris de caire
agrícola, oferint solucions a diferents problemàtiques (pel que fa a indústria creiem que
el territori ja està preparat); i que s’ha d’adequar el pla a la defensa i promoció del sector turístic i comercial, emprenent una nova
política de places d’aparcament, -greu problema estacional-, i a la reserva de territori
per a la implantació al municipi d’energies
renovables.
Molta salut i molta sort per a tothom.
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Episodis de la nostra història

El presoner 50008
L’Antoni Vidal, el primer de l’esquerra, a l’explotació agrària on va treballar el primer any d’estada al camp de presoners.

L’stalag XII A de la ciutat de Limburg and
er Lahn fou un dels més importants camps
de presoners que va instal·lar el III Reich en
territori alemany durant la Segona Guerra
Mundial. Fou concebut per conﬁnar els militars
aliats capturats durant les campanyes de
l’exèrcit de Hitler a la invasió d’Europa. Entre
aquests, el presoner 50008, de l’Hospitalet de
l’Infant.
Quan el 15 d’abril de 1945 els americans
van alliberar aquest camp es van trobar
els 15.000 soldats i oﬁcials famèlics que
havien estat capaços de sobreviure al
fred i la gana. La seva majoria procedia
de Rússia, Polònia, Iugoslàvia i França. El
cap americà, que era d’origen mexicà, va
tenir serioses diﬁcultats per fer-se entendre en aquella torre de Babel, ﬁns que
un presoner del camp, el número 50008,
que coneixia el castellà perfectament, es
va oferir voluntari per traduir al francès
les paraules de l’oﬁcial. El nom del soldat
era Antoni Vidal Marquès i era natural de
l’Hospitalet de l’Infant.
Poca gent podia imaginar que aquest
tranquil comerciant de la vila, fundador
del primer SPAR de l’Hospitalet al núm.
18 de la Via Augusta, de la botiga de ceràmiques La Piràmide del carrer del Mar
i del Taller Internacional de Miami Platja,
havia viscut en pròpia pell aquell nefast
episodi de la història moderna. Però, quines van ser les circumstàncies que van
portar l’Antoni a l’escenari de la Segona
Guerra Mundial i a sofrir, posteriorment,
cinc anys de conﬁnament a l’infern de
Limburg?
Aquesta història té el seu origen l’any
1926. Durant aquest any, la vida a Catalunya es va fer extremadament dura;
especialment per a la pagesia, que patia
en aquells moments les conseqüències
de la fam i de l’analfabetisme amb què
havia culminat la decadència econòmica
de l’Espanya de ﬁnals del S.XIX. Aquesta

situació va empènyer molts dels nostres
avantpassats a emigrar cap a països més
estables com Cuba, Argentina i, sobretot, la veïna França.
El 1926, l’Antoni, que era de cal Guixo
i vivia al carrer Sant Pere núm. 11, amb
només 12 o 13 anys, va seguir els passos
de son germà Enric, ja establert a Lió, treballant en tasques agrícoles. Tots dos van
obrir un comerç d’ultramarins a Roubaux
anomenat Petit Jardin d’Espagne, on es
podien comprar fruites, verdures, llegums, vins, etc., ﬁns a ﬁnals de 1939,
quan malauradament van començar les
hostilitats. Aviat es va iniciar la guerra i
va ser mobilitzat. Va passar a formar part
del 21è Regiment de Marxa de Voluntaris Estrangers. El 30 d’abril de 1940, el
seu Regiment sencer, amb 2.800 homes,
va sortir de Barcarès amb destinació al
Baix Rhin per reforçar la Línia Maginot. El
25 de maig de 1940 va sortir d’urgència
cap a Verdun, ja que aquesta ciutat va
ser atacada per l’exèrcit invasor. També
sabem que durant 3 dies van combatre i
rebutjar el fortíssim atac per part dels soldats alemanys, al sector de Buzancy d’Ardenes. Tots aquest atacs van ser precedits
per una violenta preparació de foc d’artilleria. Magrat la resistència exemplar, el
21è Regiment es va haver de replegar
a Aire i posteriorment a Vienne-la-Ville.
Després d’una arrencada, pressionat per
totes bandes i fortament delmat, el Regiment es va retirar del front el 14 de juny
de 1940, per ser reorganitzat. Durament

L’entrada del camp de concentració on va ser conﬁnat l’esmentat veí de l’Hospitalet.

Una imatge de l’Antoni a França l’any
1931.

delmat dues vegades, havent perdut la
meitat dels seus oﬁcials i el 60% dels
seus efectius, el regiment es va dissoldre.
A l’Antoni el van fer presoner a la ciutat

d’Épinal, prop de Nancy, el 23 de juny de
1940, i d allí els alemanys el van portar al
camp de concentració. A partir d’aquest
moment la família li va perdre la pista i
van passar anys ﬁns que van saber si era
viu o no. Sabem que el manaven anar a
una granja, on el propietari era a la guerra, a treballar, i també que es va ocupar
de la cuina, perquè només els donaven
patates per menjar. Un cop acabada la
guerra va muntar amb son germà Enrique un nou comerç de vins, a la rue des
Echarpes, però el seu precari estat de salut provocat per tants anys de guerra el
van fer tornar a l’Hospitalet el 1951, això
sí, amb la seva insígnia de la Croix du
Combattant i la nacionalitat francesa.
Gràcies a la seva ﬁlla Maria Teresa, que
ha recollit durant mesos tota la informació que apareix en aquest escrit, sabem
alguna cosa d’aquest episodi de la vida
de l’Antoni. Un episodi tan dur que ell
preferia no recordar, ni tan sols parlar-ne.
Tant de bo mai més cap home hagi de
tornar a viure, ni explicar, ni tan sols conèixer, uns fets tan tristos com els que
van marcar les vides de la generació de
l’Antoni.
Alfons Tejero Farnós
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a es pot veure el resultat dels treballs
treba que s’han dut a terme durant els darrers
mesos a diferents punts del municipi
municip
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Enllestides diverses obres
Ja estan acabades les obres de reurbanització
del carrer del Mar, la principal artèria viària cap
al mar de l’Hospitalet de l’Infant; així com la

Les obres de reurbanització del carrer del Mar
han suposat una renovació integral d’aquesta
via, consistent en la millora dels serveis existents
(aigua, clavegueram, llum, telèfon i gas), la renovació del paviment, l’ampliació de voreres i la
millora de la senyalització, jardineria i mobiliari
urbà, tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme,
Jordi Borràs.

reforma del pavelló poliesportiu cobert del mateix
nucli. També ha ﬁnalitzat la restauració de l’ermita
de l’Almadrava, entre altres treballs ﬁnalitzats.

La reforma del pavelló poliesportiu cobert de
l’Hospitalet, situat al carrer Tivissa, ha inclòs no
només la renovació dels vestidors, sinó també
de les zones d’entrada i de serveis. Entre les millores que s’hi han dut a terme hi ha: el canvi
del paviment, de les rajoles i de l’enllumenat,
així com de la fontaneria i de les cortines; i la
motorització de les ﬁnestres.

Els projectes inclosos al
FEOSL, en marxa
Les obres de contenció dels
talussos situats prop de les
pista esportiva, el parc infantil i la piscina de Masriudoms;
i la supressió de les barreres
arquitèctoniques a l’ediﬁci de les Escoles i a la zona
verda del davant del Casal
Municipal de Masboquera
estaran acabades ben aviat.
Aquest projectes, recordem,
estan inclosos al Fons Estatal
per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL), com els de
la renovació de l’enllumenat
públic a diversos carrers de
l’Hospitalet de l’Infant; i la
millora de les xarxes d’abastament d’aigua potable i de
sanejament del carrer Cometes i del carrer la Torre a l’Hospitalet de l’Infant. Segons es
preveu, les obres d’aquests
últims projectes esmentats
començaran en breu.

El tram pendent de l’A-7 no s’obrirà ﬁns al 2011
Les obres de l’autovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la
central nuclear Vandellòs II, de 9 quilòmetres, van acabar
el juliol del 2009, però el Ministeri de Foment no preveu
obrir el tram a la circulació ﬁns a la primavera de 2011. El
problema d’estabilitat dels talussos ha obligat al Ministeri de
Foment a redactar un projecte complementari de reforç que
va adjudicar el mes de maig passat per 5,1 milions d’euros.
L’alcalde Josep Castellnou va rebre la notícia amb satisfacció,
tot i que va lamentar que aquest estiu el municipi haurà de
suportar novament les cues que es formen en la intersecció
de la C-44, l’A-7 i la N-340.

A l’ermita de l’Almadrava, que té més de 50 anys d’antiguitat,
s’hi han efectuat diverses intervencions a la coberta, a l’espadanya
(jou i campanya), a l’acabat perimetral exterior, a les fusteries, al
sostre interior i a la urbanització exterior. També s’ha restaurat el
mobiliari, les pintures i l’altar; i s’ha instal·lat il·luminació a l’interior
i a l’exterior que realça l’ediﬁci, han remarcat el representant de
l’Almadrava a l’Ajuntament, Benjamí Reixac i el regidor d’Obres i
Serveis i Manteniment, Brauli Conejo.

Es reformen 2 naus del Viver
d’Empreses per nous usos

A ﬁnals de juny és previst que s’acabi la 1a fase de reforma i condicionament de 2
aules i un espai de plató al Viver d’Empreses. Es tracta d’adequar les naus 4 i 5 de la
planta baixa de l’ediﬁci corporatiu d’IDETSA per al seu nou ús com a aules per adults
i plató temporal de la Televisió de Vandellòs (TVV). Amb aquest objectiu, es dotarà
les naus de les condicions d’habitabilitat necessàries, d’uns millors acabats, d’una
instal·lació elèctrica més idònia, i d’un sistema de condicionament de l’aire interior.

Noves rampes a la Zona del Parralet
S’han construït 2 rampes a Vandellòs: una situada a la Plaça Mestra Filomena Brull; i
l’altra, davant l’entrada del Centre Assistencial. Amb aquesta actuació i la col·locació de
nou paviment al carrer Església i a la nova Plaça Filomena Brull, s’han completat les obres
d’urbanització de la Zona del Parralet.
En aquesta zona, l’Ajuntament ha fet una inversió molt important, que es va iniciar amb
la construcció del Centre Assistencial, el camp de bitlles, els vials perimetrals (els actuals
carrers Dr. Alfredo Simon i Parralet de Cal Salvador) i també amb la remodelació del tram
ﬁnal del carrer Major ( amb un nou mur de pedra seca) i el tancament de solar.

Canvi d’ubicació de la torre
M.A.R.T.A a CN Vandellòs II
CN Vandellòs II ha canviat la ubicació de la torre meteorològica
M.A.R.T.A. (Mesura, Anàlisi i Registre de la Turbulència Atmosfèrica).
La nova torre, ubicada als antics terrenys d’obra al costat de la campa de contra incendis, substitueix a la que hi havia enfront de la central tèrmica de cicle combinat “Plana del Vent”. El motiu del canvi
és que la central de cicle combinat es troba en la direcció dels vents
predominants de l’emplaçament i interfereix en els mesuraments de
velocitat i temperatura. Té 60 metres d’alçada, pesa 15 tones i consta de tres nivells (10 m., 29 m., 60 m.) i incorpora diverses millores
que permeten evitar inoperabilitats per manteniment o fallada.

ANAV disposa de nova pàgina web
L’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) ha renovat la
seva pàgina web a ﬁ de dotar-la de nous continguts i de
major capacitat d’interacció amb els diferents públics. Així,
completament redissenyada segons la seva actual identitat
visual, la nova pàgina web d’ANAV (www.anav.es) consta
d’informació actualitzada sobre l’operació de les tres unitats
i altres activitats relacionades amb les plantes Ascó i Vandellós II, per exemple.

Vandellòs II disposa de dues torres meteorològiques per a la mesura
de dades: M.A.R.T.A i M.A.R.I.A. (Mesura, Anàlisi i Registre de la
Informació Atmosfèrica). Ambdues torres registren dades de velocitat i direcció del vent; delta de temperatura; temperatura ambient;
radiació solar; humitat ambiental; pressió baromètrica i precipitació.
L’estació meteorològica de CN Vandellòs II és, juntament amb la de
l’observatori de l’Ebre a Tortosa, la més important de la demarcació
de Tarragona.
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La modernització de l’administració és un dels objectius
ius de l’Ajuntament

La posada en funcionament de l’oﬁcina virtual d’atenció ciutadana és el resultat d’una
feina interna complexa, lenta, i de difícil visualització, i que ha de servir per facilitar
i simpliﬁcar els processos i tràmits que la ciutadania realitza amb l’Ajuntament.
Així ho ha dit la regidora de Recursos
Humans, Mònica Boquera, tot agraint la
implicació i l’esforç que han fet els treballadors i treballadores del consistori per
posar en marxa aquest projecte de gestió,
que ha estat coﬁnançat en part pels fons
FEDER i pel Consorci de l’Administració
Oberta de Catalunya de la Generalitat, i
que ha comportat la revisió i redisseny dels
procediments, per tal de millorar la qualitat
del servei que s’ofereix a la població. Això,
amb el gran repte, la diﬁcultat i la complexitat que planteja l’adaptació de l’administració a la Llei 11/2007, d’accés electrònic
del ciutadà als serveis públics.
En una primera fase, i a l’espera que comencin les obres de reforma de la Casa de
la Vila i l’Ajuntament de Vandellòs després
de l’estiu, l’Oficina Municipal d’Atenció
Ciudadana (OMAC) comença a funcionar
a través d’Internet. A la pàgina web municipal (www.vandellos-hospitalet.cat), es
pot trobar des d’aquest mes de juny l’accés
al nou portal de l’OMAC, amb informació
bàsica per fer alguns dels tràmits més freqüents, relacionats per exemple amb el padró, les llicències d’obres menors, els guals,
etc. (en alguns casos, s’adjunta el formulari
per poder-los realitzar directament a través
d’Internet) . Els usuaris també disposaran
d’informació sobre les seves gestions amb
l’Ajuntament.
Gradualment, i gràcies a la col·laboració
dels diferents departaments de l’Ajuntament, s’anirà afegint més documentació i
formularis. ‘La idea és que l’OMAC es converteixi en el punt d’entrada al consistori,
en el punt de referència al qual acudir a
resoldre la majoria de gestions administratives”, ha explicat Boquera.
La creació d’aquest servei ha implicat un
procés laboriós, que es va iniciar l’any 2008
amb la constitució d’uns grups de treball
integrats per empleats dels diferents departaments del consistori, amb el suport
d’una consultoria externa. Aquests grups
s’han encarregat de revisar diferents processos informàtics, jurídics i de tràmit per

‘Amb aquest tipus de subvencions, que
s’atorguen a les entitats culturals i educatives cada any, volem que les associacions i
la ciutadania en general s’impliqui en el foment de la cultura al municipi’, ha explicat
la regidora de Cultura i Ensenyament, Maite Boquera. En el mateix sentit, Boquera
ha afegit: ‘Es tracta de fer de la cultura no
només un conjunt d’activitats restringides,
sinó un àmbit de trobada i d’experiències,
una manera de fer poble’.
Amb la mateixa voluntat de fer partícips
als col·lectius de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant en l’organització d’actes i esdeveniments al municipi, l’Ajuntament també ha previst per aquest 2010 uns ajuts
pel desenvolupament de les activitats
de les entitats esportives. Es pot arribar
a subvencionar uns 285.000 euros a 27
entitats entre les tres modalitats que contempla la convocatòria d’ajuts (activitats i
ús de les instal·lacions, activitats cícliques i
activitats puntuals), ha explicat el regidor
d’Esports, Joan Carles Vidal.

L’alcalde és nomenat
representant del
Consorci de Benestar
Social del Camp
recopilar tota la informació i fer-la entenedora i simpliﬁcar així els procediments.
Amb la mateixa ﬁnalitat, l’Ajuntament ha
adquirit un sistema integral de gestió informatitzada dels expedients administratius
que permet als treballadors municipals saber immediatament en quina fase es troben, quins són els terminis ﬁxats, etc. Fins
al moment, amb aquesta eina informàtica s’han tractat els següents expedients: el
de llicències d’obres menors, el de disciplina urbanística, el d’incorporació de nous
col·laboradors i els sancionadors. En breu
aquesta eina permetrà al ciutadà consultar
directament l’estat del seu expedient a través del portal de l’OMAC. Paral·lelament,
l’Ajuntament ha ofert formació al personal
de l’OMAC. En els darrers 18 mesos, s’han
impartit cursos sobre procediment administratiu, atenció al ciutadà; i sobre l’ús del
programari que es fa servir a l’OMAC i en
la gestió dels expedients. També s’ha for-

Agraïment pel C/Dr.
Alfredo Simón Bacigalupe
Mitjançant aquestes línies, la família del Dr. Alfredo Simón vol agrair a
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, el fet que hagi batejat un carrer amb el nom del que fou metge titular de la clínica rural. En aquest sentit, cal
recordar que el consistori va acordar en la
sessió plenària del 30 de gener de 2009
dedicar el carrer situat a l’entrada principal del Centre Assistencial de Vandellòs
a Alfredo Simón, com a reconeixement
als seus 30 anys de servei al poble.

L’Ajuntament concedirà subvencions a
una vintena d’entitats culturals i educatives locals. Aquests ajuts tindran un import total de 88.811,70 euros i serviran
per donar un cop de mà a aquestes associacions que organitzen diferents activitats al llarg de l’any.

La família de l’homenatjat també desitja donar les gràcies a títol pòstum, a
l’impulsor d’aquesta proposta, el Sr.
Joan Sabaté i Auvi, amb aquest poema
de Miquel Martí i Pol:
De res no ens val l’enyor o la complanta,
ni el toc de displicent malenconia
que ens posem per jersei o per corbata
quan sortim al carrer. Tenim a penes
el que tenim i prou: l’espai d’història’.

mat als treballadors a nivell intern, per tal
que coneguin amb més precisió els serveis
i el funcionament d’altres departaments
de l’Ajuntament.
Per tot plegat, la regidora de Règim Intern,
Mònica Boquera ha manifestat la seva
satisfacció per ‘la disponibilitat i la participació’ del personal adscrit als diferents departaments, ‘ja que el projecte comporta
una manera diferent de treballar, i sense
la seva implicació no hagués estat possible
tirar-lo endavant ‘. Amb el gestor d’expedients la corporació local ha introduït de forma interna la signatura electrònica, fet que
ha de permetre a la vegada una reducció
de paper i una agilitació dels processos interns, que per un municipi com el nostre,
amb diverses seus administratives, és molt
important. Alhora, també s’està treballant
en implementar la signatura electrònica
en altres àrees de l’Ajuntament, com per
exemple, al Departament d’Intervenció.

El Ple del Consell Comarcal del Baix
Camp va aprovar el passat 28 d’abril
per unanimitat el nomenament del seus
representants al Consell de Direcció del
Consorci de Benestar Social del Camp.
Entre aquests, hi ha l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Josep Castellnou; el president del Consell Comarcal
del Baix Camp, Josep Masdeu; la consellera comarcal de l’àrea de Serveis Socials, Gemma Capella; i tres representants
més que són: Lídia Bargas, Joan Recasens i Joan Gallardo.
Aquest òrgan de govern del Consorci de
Benestar Social del Camp també compta amb la representació de sis membres
més de l’Ajuntament de Cambrils.

Classes d’educació
viària a l’Escola
Valdelors
Un total de 78 alumnes de l’Escola Valdelors de Vandellòs van rebre a finals
d’abril unes classes d’educació viària, organitzades i coordinades per la Policia
Local. Repartits per grups entre els dies
26, 27 i 28 d’abril, aquests estudiants
d’entre 3 i 12 anys, van assistir a una sessió teòrica i a una altra pràctica (consistent en un circuit amb bicicleta) en què
se’ls va intentar inculcar el respecte per
les normes de circulació i de conducta,
sobretot quan van amb bicicleta o caminant pel carrer, segons ha explicat el cap
de la Policia Local, Jordi Jiménez.
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Aquest mes es posa en
marxa l’oﬁcina virtual
d’atenció ciutadana

Subvencions per a
les entitats culturals
i educatives
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N’hi ha ja una desena, entre els diferents nuclis

S’han instal·lat 2
àrees d’exercici més
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Dos nous agents de la
Policia Local
El 23 d’abril van prendre possessió del seu càrrec 2 agents de la
Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Tots dos van ser
escollits mitjançant la convocatòria del concurs oposició per a la
cobertura de 2 places vacants a la plantilla de personal funcionari
d’aquest cos de seguretat, a la qual s’hi van presentar un total de
96 aspirants.
La presa de possessió d’aquests 2 agents no suposa un increment de
la plantilla aprovada per aquest 2010, que està integrada per 17 places, segons ha explicat la regidora de Seguretat Ciutadana, Mònica
Boquera. ‘El que s’ha fet és cobrir 2 places de funcionari que estaven
vacants, amb la qual cosa s’ha apostat per professionalitzar la plantilla, per consolidar-la amb agents que tenen una major formació’.

Medalla per tres voluntaris del
parc de bombers
La tasca duta a terme durant 20 anys per tres voluntaris del parc de
bombers de l’Hospitalet-Vandellòs: Josep Ramon Arrufat; José Pla
Gil i José María Suárez Baquero, ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (DIRIP),
Joan Saura, va presidir el 19 de març, a l’Auditori de Girona l’acte de
lliurament de les Medalles d’Honor dels Bombers de la Generalitat
de Catalunya.

Bona nota per a la gestió econòmica de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat recentment
l’últim informe de ﬁscalització, relatiu al compte general de les
corporacions locals de l’exercici 2006. Segons aquest informe,
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha presentat correctament tota la documentació sol·licitada i no s’ha registrat cap
incidència pel que fa a la gestió econòmica, ﬁnancera i comptable
del municipi.

Els ciutadans i
turistes de Vandellòs
i l’Hospitalet de
l’Infant teniu al
vostre abast 2
àrees d’exercici a
l’aire lliure més, on
podeu enfortir la
vostra musculatura
i millorar el
vostre estat físic.
A les 4 àrees de
Vandellòs i a les 4 de
l’Hospitalet, situades
estratègicament
en un circuit
bidireccional que
coincideix amb les
zones de passeig
d’ambdós pobles,
cal sumar-hi la
que s’ha col·locat
a la Urbanització
Infant i al poble
de Masriudoms.
Les noves àrees també estan equipades amb diferents aparells per exercitar diferents parts del
cos, que van acompanyats d’un cartell explicatiu amb les instruccions d’ús, el ritme d’exercici
i l’edat recomanada per utilitzar-los; així com
consells de seguretat i informació sobre les contraindicacions, segons ha destacat el regidor de
Benestar Social i Salut, Francesc Blanch.
En concret, a la Urbanització Infant n’hi ha ara
2 màquines: una per exercitar els malucs; i una
altra, els braços. I a Masriudoms, al costat de les

Escoles Velles, 3: una per exercitar les cames i el
tronc; una altra per posar en forma les cames,
l’abdomen i els braços; i una altra per treballar
les espatlles i els braços.
‘Amb aquesta iniciativa que vam començar a
tirar endavant l’any passat, des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, volem fomentar
l’esport entre les persones de totes les edats’,
ha afegit el regidor Blanch, tot explicant que les
màquines estan ﬁnançades per Gas Natural i el
consistori.

Les xifres d’endeutament subministrades pel Ministeri d’Economia
durant el mes d’abril també han posat de manifest la bona gestió
econòmica del consistori. A data del 31 de desembre de 2009, el
deute de l’Ajuntament és de 26.000 euros. Aquest import correspon
a un préstec que es va concertar fa 10 anys, a través d’un conveni
amb la Diputació de Tarragona, pel qual se subvencionen el 60%
dels interessos. Al setembre de 2011, s’amortitzarà totalment.

S’està redactant el
projecte d’un nou pavelló
poliesportiu a l’Hospitalet

Aquest endeutament, però, és un dels més baixos de Catalunya, si
es té en compte que a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant el deute per
habitant és de 4,51 euros i la mitja al territori català és de 776 euros;
i a la demarcació de Tarragona, de més de 1.000 euros.

Es preveu construir-lo a la Zona Àster a ﬁnals d’any

El municipi rebrà ajuts pels danys
provocats per les nevades
El Govern de la Generalitat va aprovar el passat mes de març uns
ajuts econòmics per fer front als danys ocasionats per les nevades.
Aquests ajuts s’estenen als municipis afectats pel temporal del passat 8 de març i també als territoris afectats anteriorment per altres
temporals de neu d’aquest hivern. Aquest és el cas de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant , que va patir les nevades del 15 de desembre
de 2009 i del 7 i 8 de gener d’enguany. Per arranjar els desperfectes
que van causar aquestes nevades, recordem, l’Ajuntament es va haver de gastar gairebé 22.000 euros.
D’aquesta manera, el govern català va rectiﬁcar i ampliar aquests
ajuts, previstos inicialment només per les comarques gironines i barcelonines, a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre,
afectades per les nevades de desembre i gener, tal com van reclamar
en una roda de premsa el diputats de CiU Carles Pellicer i Carles Sala
i els representants dels ajuntaments de diversos municipis del Baix
Camp. Entre aquests, el regidor d’Hisenda de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, Joan Carles Vidal.

El Consell d’Administració
d’IDETSA, una S.A creada per l’Ajuntament que
s’encarrega de gestionar
algunes obres públiques
promogudes pel consistori, va adjudicar a l’abril la
redacció del projecte bàsic
i executiu d’un nou pavelló poliesportiu al municipi
a l’empresa IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia,
S.L, per un import d’uns
85.000 euros, aproximadament.

El plenari del 24 de març va donar llum
verda a la candidatura del municipi
per ser seu de l’INEF. L’Ajuntament
ha decidit presentar formalment la
candidatura a ser seu de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
a les comarques de Tarragona, després de rebre la visita d’alts càrrecs de
l’INEFC de la Generalitat el passat 28
de gener. D’aquesta manera, aposta per totes les possibilitats d’ús de
les instal·lacions esportives i la combinació de mar i muntanya que caracteritza Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.

Aquesta empresa, que va
ser una de la trentena que
es van presentar al procediment obert d’adjudicació, s’ha compromès a tenir enllestit aquest
projecte aquest mes de juny. La idea és començar
les obres de construcció d’aquest nou pavelló a
ﬁnals de 2010.

El pavelló poliesportiu que
es pretén construir a la Zona Àster de l’Hospitalet de
l’Infant tindrà 3 pistes i uns 3
metres més de pista darrera la
porteria sud i un rocòdrom en
aquesta paret; i uns 15 metres
més de pista darrera la porteria
nord, per ubicar un espai complementari per poder desenvolupar-hi altres activitats. També
disposarà de vestidors.

Segons ha explicat el regidor d’Esports, Joan Carles Vidal, aquest projecte s’inclou
dins del programa de millora dels equipaments esportius
de l’equip de govern i suposa la seva culminació en
aquesta legislatura, juntament amb el projecte del
canvi a gespa artiﬁcial del camp de futbol de l’Arenal,
pendent dels corresponents permisos de Costes de
la Generalitat.
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Durant 2010 s’invertiran 150.600 euros en un total de quatre projectes de recerca

El CTM inicia noves investigacions en
latència i condicionament de residus

Actualitat

Enresa i la Universitat
Rovira i Virgili (URV) han
signat tres convenis per
al desenvolupament de
tecnologies aplicables
al desmantellament
de centrals nuclears.
Aquests projectes
s’inscriuen dins de la
setena campanya de
recerca que totes dues
entitats realitzaran
de forma conjunta en
el Centre Tecnològic
Mestral (CTM), ubicat
en l’antiga central
nuclear de Vandellòs I.
La inversió en aquesta
nova campanya arriba
als 150.600 euros que es
destinaran a ﬁnançar
tres projectes nous i a la
continuació d’una tesi
doctoral iniciada en 2009.
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El president d’Enresa José Alejandro Pina (esquerra) i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, en el moment de la signatura

Un dels projectes nous està destinat a estudiar la part
més tècnica de l’etapa de latència de la instal·lació Vandellòs I (25 anys) amb l’objectiu de crear un model matemàtic que predigui l’evolució de la temperatura i pressió
de l’atmosfera del calaix del reactor en funció de la variació de les condicions meteorològiques de l’exterior. Una
altra de les novetats serà la línia que investigarà millores
en el condicionament de paquets de residus generats en
activitats de tipus nuclear.
L’adaptació de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient per a la petita empresa en l’àmbit de desmantellament és un altre dels projectes que es desenvoluparà
durant aquest any, donant continuïtat al que es va iniciar

a la campanya 2009. També durant 2010 continuaran
els treballs d’investigació en magmol·lècules, un projecte
que es du a terme mitjançant una tesi doctoral i que ja
va ser aprovat el 2009 amb un horitzó de ﬁnalització de
quatre anys.
La ﬁrma dels convenis es va realitzar a la seu del rectorat de la URV (Tarragona) amb l’assistència del president
d’Enresa, José Alejandro Pina, i el rector, Francesc Xavier
Grau. També hi van intervenir el director del CTM, Alejandro Rodríguez, i la presidenta la Fundació URV, Lourdes Jané. En les seves intervencions es va destacar el bon
funcionament de la fórmula de col·laboració entre totes
dues institucions públiques atesos alguns dels resultats

pràctics. Entre aquests resultats trobem: l’automatització
de la inspecció de mesures radiològiques, la caracterització i optimització ambiental i econòmica de la ﬁ de vida
d’una central nuclear mitjançant tècniques d’anàlisi de
cicle de vida o la utilització de magmol·lècules en la descontaminació de líquids radioactius.
Des de la creació del Centre Tecnològic Mestral les successives campanyes de projectes de recerca i desenvolupament han aportat recursos que suposen una inversió
acumulada de 1.282.610 euros. Enresa estudia posar en
marxa un nou centre tecnològic a la província de Còrdova on s’ubica el magatzem centralitzat de residus radioactius de mitja i baixa activitat.

Enresa acull a 50
investigadors del programa
europeu Carbowaste
El Centre Tecnològic Mestral va acollir
en la darrera setmana d’abril la tercera
reunió del comitè de direcció del projecte Carbowaste amb la participació de
mig centenar d’investigadors procedents
de tot Europa. Aquest projecte es desenvolupa a través d’un consorci en el
qual participen 28 socis de diferents universitats, empreses gestores de residus
radioactius i centres d’investigació –entre aquestes Enresa i el Ciemat (Centre
d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques)-, i rep el ﬁnançament de l’agència europea EURATOM,
en el seu setè programa marc.

Les tasques sobre les quals es vol arribar
a establir uns procediments comuns a
nivell europeu són: recuperació, caracterització, descontaminació, reciclatge,
tractament i condicionament.

L’objectiu del projecte Carbowaste és establir un marc apropiat en l’estratègia
de gestió del graﬁt irradiat i, en menor
mesura, dels residus activats derivats del
carbó. L’antiga central nuclear Vandellòs
I va generar aproximadament quatre mil
tones d’aquest tipus de residu i moltes
altres centrals europees desmantellades
i en operació, així com centres d’investigació, generen residus carbonosos.

Com a amﬁtrió de la reunió, el Centre
Tecnològic Mestral, va presentar les tasques de desmantellament que Enresa va
realitzar a la central Vandellós I, actualment en latència, posant l’accent en les
feines de recuperació i condicionament
del graﬁt irradiat que es va generar al
llarg de la vida operativa de l’antiga central. L’alemany Werner Von Lensa, representant de l’Institut de Recerca en

Carbowaste es va posar en marxa l’any
2008 amb un programa de treball que
ﬁxava un horitzó de quatre anys. Anualment, un dels països integrants acull les
reunions de direcció, en aquesta ocasió
li ha tocat a Espanya. En elles es posa en
comú la feina duta a terme i es debaten
les implicacions dels experiments realitzats ﬁns al moment.
Experts europeus en el tractament de graﬁt irradiat a la sortida de la reunió de treball que
ha acollit el Centre Tecnològic Mestral (CTM).

Energia Forschungszentrum Jülich i coordinador del projecte, va manifestar
haver-se quedat impressionat pel treball
realitzat i considera que la metodologia
utilitzada per recuperar les camises de
graﬁt irradiat (embolcalls dels elements
combustibles) de les sitges on s’havien

llençat “suposa un important progrés
en el tractament del graﬁt”. Un tasca
complexa, ja que aquest tipus de residu
presenta particularitats en cada planta a
causa de la seva composició i impureses,
en una analogia similar als aliatges utilitzats per a fabricar compostos metàl·lics.
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Un dels eixos claus
de la política de
promoció econòmica
del municipi en els actuals
moments de crisi econòmica és la generació d’ocupació. En aquest sentit,
la regidora de Promoció
Econòmica, Mònica Boquera, ha comentat: “Una de
les apostes més fermes de
la regidoria en relació a la
creació de llocs de treball
és l’impuls i la consolidació del Servei d’Assessorament Empresarial’.

L’atur baixa al municipi en 50
persones el mes d’abril

‘Aquest servei té com a objectiu la creació de llocs de treball, donant suport a la
creació de noves empreses al municipi i
impulsant noves activitats econòmiques,
que contribueixin a generar ocupació
estable i a diversiﬁcar l’economia local’,
ha explicat la regidora.
El servei de suport a l’emprenedoria es
porta a terme mitjançant una TUTORIA
PERSONALITZADA que serveix per a estudiar la idea de negoci, la seva viabilitat
tècnica i econòmica, els riscos del projecte, etc. A tal efecte es realitza un Pla de
Negoci i s’acompanya a l’emprenedor
en la cerca de canals de ﬁnançament
per a a la posada en marxa del projecte
empresarial.
El Servei d’Assessorament Empresarial (SAE) té com a objectius:
- Impulsar l’auto-ocupació com a iniciativa laboral.
- Dotar al futur empresari/a de capacitats bàsiques de gestió empresarial.
- Oferir tutoria i suport, portant a terme el seguiment de projectes creats a
l’empara d’aquest servei.
- Donar suport a l’empresari i a
l’emprenedor per a la realització de
nous projectes empresarials.
- Donar suport en la cerca de ﬁnançament extern

Les noves empreses contribueixen a generar
nova activitat comercial al municipi

El Servei
d’Assessorament
Empresarial ha
generat ja 20
llocs de treball
mitjançant
l’autoocupació i el
suport a la creació
de microempreses
durant l’any 2010

Noves empreses, nous llocs de treball
Persones ateses
Projectes estudiats
Noves empreses creades
Llocs de treball directes generats
Inversió generada

2009
60
37
24
48
3.424.398 euros

1er Quatrimestre 2010
34
21
11
20
322.361 euros

Des de principis de 2008 ﬁns al 1er
quatrimestre de 2010, han rebut
suport del SAE més de 50 projectes
empresarials, 33 dels quals ubicats
dins de la Mancomunitat de municipis MIDIT (Vandellòs i l´Hospitalet
de l´Infant, Tivissa i Pratdip) i 26 dels
quals corresponents al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant, on
NOM
EL MASET
Redyman SCP
SUKA-SUKA
Passiﬂora
Pastisseria Sant Roc SCP
Signes per Parlar SL
Actual System SL
Comercial EL POZO
Floristeria Lylium
Costa Distribucions Sl
New Incore Tecnologia SL
Fairstvgroup SL
Boogie 77
Marc Cafè
Cyber Smaug Corporation SCP
Aula Estela
Frankfurt Prost Cerveseria
Xarcuteria Lidia
Papereria Rodamóns SCP
Estètica Jade
LLAGAR
Carnisseria “Ca la Fica”
Fruiteria “LA HORTA”
Polarizador
La Carnisseria
DPESCA.COM

“Al Viver d’Empreses em van recomanar
que posés el meu nom a l’acadèmia”

un 42% són empreses de comerç.
La resta són projectes relacionats
amb turisme, indústria, i serveis a
empreses.
Projectes constituïts des de principis
de 2008 ﬁns al 1er quatrimestre de
2010 a Vandellòs i l´Hospitalet de
l´Infant.

Activitat
Bar (restauració)
Serveis Informàtics i comerç
Sabateria
Floristeria
Pastisseria
Serveis d’interpretació
Serveis a empreses d’estètica
Comercial
Floristeria
Serveis logístics
Serveis empreses energètiques
Serveis comunicació i imatge
Pub
Cafeteria (restauració)
Cyber i comerç informàtic
Classes particulars
Bar (restauració)
Xarcuteria
Papereria i premsa
Serveis d’estètica
Manteniment i reformes
Carnisseria
Fruiteria
Estudi fotogràﬁc
Carnisseria
Viatges de pesca

DATA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

L’acadèmia de classes de repàs ‘Aula Estela’ va ser inaugurada el passat 5 de febrer a la carretera de Móra
núm. 2 de l’Hospitalet de l’Infant, amb un objectiu:
‘Proporcionar una ajuda als professors i pares per millorar el rendiment escolar i les relacions familiars’.

‘Vull donar un bon servei, de qualitat. Prefereixo tenir pocs nens i tenir-los ben atesos’, aﬁrma l’Estela,
tot precisant que per aquest motiu organitza grups
reduïts, distribuïts per cursos; i també fa classes individuals.

Així defineix el servei que vol oferir la propietària
d’aquest negoci, l’Estela López, que va batejar l’acadèmia amb el seu nom. ‘Vaig estar dubtant entre
diferents noms, però ﬁnalment, vaig seguir la recomanació del responsable del Servei d’Assessorament als
Emprenedors (SAE), qui em va dir que seria també una
manera de donar-me a conèixer als clients’.

Pel que fa a les matèries que ensenya, la majoria
d’alumnes necessita un reforç de matemàtiques i de
llengües (català i/o castellà) i també de ciències socials
i naturals.

L’Estela a l’entrada de la seva acadèmia.
Aquest va ser només un dels consells que li van oferir
al Viver d’Empreses, perquè segons assegura l’Estela
allí la van ‘ajudar en tot’: a elaborar el pla d’empresa, a
fer els tràmits pertinents, a demanar la llicència, etc. El
més complicat per ella va ser trobar un local adequat,

perquè volia que fos cèntric i estigués a prop de l’escola. El va aconseguir i des de fa ja uns mesos imparteix
classes a les tardes a gairebé una vintena d’alumnes
de primària.

‘Per mi és una gran satisfacció que els infants em diguin que han aprovat els exàmens i treballar en el que
més m’agrada i pel que vaig estudiar. I dono les gràcies a totes les persones que des del principi m’han
donat el seu suport’, conclou l’Estela, qui va muntar
l’acadèmia ‘més per vocació que per negoci’, segons
reconeix.
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Les XI Jornades de la Tonyina van inaugurar-se l’11 d’abril amb la una clotxada
popular i van ﬁnalitzar el passat 30 de maig

11
Turisme

La tonyina satisfà el paladar
de milers de persones
A la Plaça de la Marina va ser on va tenir lloc l’acte institucional, en què Castellnou va explicar que la tonyina és un
element d’identitat del municipi, doncs es
pesca a les seves aigües des de fa molts
anys. En aquest sentit va dir: ‘Ja antigament la gent que vivia a Vandellòs i a les
masies intercanviava els fruits secs i altres productes de l’interior per tonyina de
l’Almadrava. Aquest nucli del municipi,
precisament, rep el nom de l’estri de pesca que serveix per capturar aquest tipus
de peix’.
En referència a la tonyina, Josep Poblet
va afegir: ‘És un producte local de quali-

L’alcalde, Josep Castellnou; i el president de la
Diputació de Tarragona, Josep Poblet; van inaugurar
diumenge 11 d’abril les XI Jornades de la Tonyina de
l’Hospitalet de l’Infant i La Vall de Llors. En aquesta
edició hi han participat 11 cuiners.
tat, un motor de la nostra economia, perquè la seva pesca genera llocs de treball;
i alhora un element de promoció de les
nostres terres’.
Amb aquests parlaments, es va donar inici a una jornada lúdica i festiva en què els
11 cuiners que han participat enguany en

les jornades van preparar un total de 850
clotxes de tonyina, 150 més que l’any
passat.
Des d’aleshores i ﬁns al 30 de maig, 9
restaurants del municipi (Deviteca, Donatello, El Solomillo, Porca Misèria, Restaurant Nàutic, D’Antis, l’Olla, La Caleta del

Puerto i Topolino), 1 de Pratdip (La Cuina
d’en Carlos) i 1 de Tivissa (Missamaroi)
van oferir menús especíﬁcs amb la tonyina com a protagonista.
Entre totes les persones que van degustar aquests menús, se sortejaran els dies
2, 3 i 4 de juny, 44 sopars per a dues
persones i 100 entrades per a Port Aventura.
A més, durant les Jornades, els cuiners
que hi van prendre part van oferir cursos de cuina gratuïts durant els mesos
d’abril i maig, on es va poder aprendre a
preparar les seves creatives receptes.

L’Hospitalet de l’Infant i Montroig del Camp es promocionen
junts a Logronyo i a Vitòria
El Patronat de Turisme
de l’Hospitalet de l’Infant i La Vall de Llors i
el Patronat de Turisme
de Mont-roig del Camp
han promocionat conjuntament els dos municipis a Logronyo i a
Vitòria. A Logronyo van
donar a conèixer els
seus atractius turístics
al centre comercial Berceo, el més important
de la ciutat els dies 12
i 13 de març; i a Vitòria, van fer el mateix al
centre comercial Boulevard de Vitoria-Gasteiz,
el lloc de referència de
les compres dels ciutadans d’Àlava, Miranda
de Ebro i Alto Deba, els
dies 7 i 8 de maig.
Per fer-ho, van editar un
fulletó conjunt i van fer
servir com a reclam un
sorteig de diverses estades als dos municipis,
amb activitats esportives i entrades a Port
Aventura.

Nova guia de turisme
Recordeu que teniu a la vostra disposició la nova publicació
anual del Patronat Municipal de Turisme i Comerç de l’Hospitalet de l’Infant, l’Almadrava, Vandellòs, Masboquera i Masriudoms. Conté, una vegada més, informació sobre l’oferta
de paisatges de costa i de muntanya, d’establiments de restauració, d’oci i d’allotjament; de serveis, d’activitats culturals, lúdiques i esportives; i, en deﬁnitiva, sobre els atractius
del municipi.
Aquesta revista inclou també informació sobre rutes i excursions a fer per tota la Costa Daurada, horaris de transport,
telèfons d’interès i plànols de tots els pobles que componen
el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, entre altres
dades que segurament us resultarà útil tenir-les a mà.
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Es va disputar els dies 15 i 16 de maig, en el marc de la Festa de la Germandat

Un total de 8
parelles han
competit al I Triatló
dels ‘Jóvens’ de
Vandellòs

Joventut

12

Un total de 8 parelles van participar els dies 15 i 16
de maig en el I Triatló dels ‘Jóvens’, organitzat per
la Regidoria de Joventut, en col·laboració amb el
Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal
de Mitjans de Comunicació i la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant , en el marc de la Festa de la Germandat de
Vandellòs 2010.
Aquesta competició, adreçada als joves del municipi amb edats compreses
entre els 12 i els 16 anys, va constar de
4 proves: dissabte 15 de maig, va tenir
lloc el partit de pàdel i l’enregistrament
d’una falca publicitària que havia de
promocionar el poble dels participants
a Ràdio L’Hospitalet; i diumenge 16 de
maig, una sessió de Guitar Hero i una
altra de DJ.

Les parelles guanyadores del primer
premi d’aquesta primera edició del triatló, que van quedar empatades amb 31
punts, van estar formades per Josep Barceló i Santi Latre i per Sara Carvajal i Kristina Melnychuk. En segon lloc van quedar,
també empatats (amb 26 punts), Jordi
Gavaldà i Andreu Pascual; i Oven Pascual
i Oriol Sabaté; i en tercer, Marina Barceló i
Anna Escoda (amb 22 punts).

Totes les proves van estar supervisades
per un jurat format per professionals vinculats a les diferents disciplines, que de
forma totalment anònima van puntuar
les diferents proves.

Els primers van guanyar 2 Nintendo (una
per cadascun); els segons, 2 iPod; i els tercers, 2 entrades a Port Aventura. I hi va
haver entrades gratuïtes al parc aquàtic
Aquopolis per a la resta de participants.

A punt el programa
d’activitats ‘Tok’l 2’!
Els joves de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i de
Mont-roig del Camp tenen un munt d’activitats al
seu abast per aproﬁtar el seu temps lliure. Les àrees
de Joventut dels ajuntaments dels 2 municipis han
editat el nou programa de propostes culturals, lúdiques, esportives i formatives, que han organitzat
conjuntament sota el nom ‘Toka’l 2’. Hi ha un bon
grapat d’activitats previstes ﬁns al mes de desembre:
diverses sortides (a la Serra de Llaberia, a l’Aquopolis,
a Port Aventura), una acampada a Prades que inclou
la pràctica d’esports d’aventura; cursos (de DJ’s, de
risoteràpia, de teatre, de dansa...), etc. Trobareu més
informació a la pàgina web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat; i als Casals de Joves de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant (telèfon 977 823 313).

El festival
PALMFEST
se celebrarà
del 2 al 5 de
setembre
Un set de DJ, a
disposició dels joves
La Regidoria de Joventut ha comprat un set
de DJ perquè el puguin utilitzar els joves als
Casals de Joves. D’aquesta manera, ha satisfet una de les demandes del col·lectiu jove
del municipi, que en diverses ocasions ha
manifestat el seu interès per aprendre a fer
servir aquest aparell per mesclar música. Per
exemple, a les darreres jornades culturals
celebrades a l’institut, com es pot veure a la
fotograﬁa.

Més de 200 joves participen en la Festa de les Penyes
Més de 200 persones, aproximadament, van prendre part
dissabte 13 de març, en la Festa de les Penyes a l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta festa va començar cap a les 20
hores al pavelló d’Hifrensa, amb un sopar de germanor
amb música en directe; i va continuar amb sessions de
diversos dj’s locals ﬁns ben entrada la matinada.
Aquesta ha estat la primera vegada que s’ha organitzat una festa de penyes a l’hivern i la voluntat dels seus
impulsors (l’Agrupació de penyes de l’Hospitalet de l’Infant, que va comptar amb el patrocini de l’Ajuntament i
la col·laboració de la Comissió de Festes de l’Hospitalet)
és que aquesta festa serveixi de punt de partida per anys
posteriors.

PALMFEST 2010 comença a
prendre forma. Els primers
noms del que serà el cartell de la cinquena edició
del festival per excel·lència
a la costa tarragonina comencen a conformar una
programació que promet
consolidar PALMFEST dins
del panorama de la música independent estatal. Les
platges i el Port Esportiu
de l’Hospitalet de l’Infant
acolliran, entre els dies 2 i
5 de setembre, una cinquena edició marcada per la
presència de vàries de les
bandes que tenen més a dir
a l’actualitat musical catalana i espanyola.
La Habitación Roja, Mujeres, The New Raemon,
Tarántula i els tarragonins
Febrero formen la primera
entrega de la cinquena edició d’aquest festival, segons
ha avançat l’organització,
que aviat farà públic el gruix
de la programació artística i
la imatge que acompanyarà
totes les activitats relacionades amb el festival.
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El regatista del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, Angelo Tabernero, va assolir el títol
estatal de la classe Làser Standard durant
la Setmana Olímpica Andalusa de Vela,
disputada a Cadis a ﬁnals de febrer. El seu
company de club, Jordi Capella va quedar
cinquè.

Dos podis estatals
per a Piter Rivadulla
Piter Rivadulla, un jove de 16 anys de
l’Hospitalet de l’Infant, va guanyar el Campeonato de Espanya en edad escolar de
Judo 2010, que va disputar-se l’1 i 2 de
maig, a Salamanca. Rivadulla va competir dins la categoria de cadet masculí de
menys de 55 kg. de pes.
Aquest no ha estat l’únic triomf que ha
aconseguit enguany aquest esportista del
Club de Judo L’Hospitalet de l’Infant: a ﬁnals de febrer Rivadulla va fer-se amb el primer lloc al Campionat d’España Cadet de
Judo, en la categoria de 55 kilograms. Va
ser un dels tres representants tarragonins
de la Selecció Catalana presents en aquest
campionat, que es va celebrar a la població
de Fuenlabrada.

Noemi Serret aconsegueix
una medalla d’or
El passat 18
d’abril va celebrarse al Club Natació
Reus Ploms, la
2ona fase de la
Copa Catalana
individual nivell
IV de gimnàstica
rítmica. En aquesta competició, va
quedar en primera posició i, per tant, va
aconseguir la medalla d’or, la gimnasta local Noemi Serret, del Club de Gimnàstica
Rítmica de L’Hospitalet de l’Infant.

L’Hospitalet de l’Infant,
seu dels Jocs Esportius
Escolars
Dissabte 17 d’abril, les piscines municipals
de l’Hospitalet de l’Infant van acollir la Fase
Territorial de Natació dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, que va comptar
amb uns 100 participants de les categories
prebenjamí ﬁns a cadet. D’altra banda, el
pavelló esportiu de l’Hospitalet de l’Infant
va ser la seu el 21 de març de la 2a fase comarcal de gimnàstica rítmica, inclosa dins
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
En la propera revista us informarem dels
excel·lents resultats del Club de Gimnàstica
Rítmica L’Hospitalet de l’Infant en els Jocs
Esportius Escolars de Catalunya d’aquesta
especialitat!
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Una gran oferta d’activitats
per aquest estiu!
Així, com cada any, els nens d’entre 4 i
6 anys tindran l’oportunitat de participar
durant els mesos de juliol, agost i setembre, en els anomenats ‘Casals d’estiu’, uns
paquets d’activitats esportives i de lleure,
que inclouran diversos tallers, psicomotricitat, activitats aquàtiques i ludoteca.
Enguany s’han programat també les ‘Colònies de poble a poble’, adreçades als infants d’entre 4 i 12 anys i previstes del 28
de juny al 2 de juliol. Durant aquests dies,
els joves que s’hi apuntin podran conèixer els senders i rutes del municipi i gaudir

d’activitats lúdiques-esportives, vetllades
i jocs de nit. A més, hi haurà cursos de
natació i activitats dirigides per a totes les
edats, i campus esportius per aquells que
vulguin perfeccionar la pràctica concreta
d’algun esport.
La Base Nàutica, un servei de platja que té
com a ﬁnalitat desenvolupar i promoure
les activitats de platja i els esports aquàtics
i que està ubicat a la Platja de l’Arenal,
tornarà a prendre protagonisme aquest
estiu. El mateix li passarà a la ludoteca
ubicada igualment a la Platja de l’Arenal,

destinada als nens d’entre 3 i 10 anys i
concebuda com una alternativa d’oci i esbarjo per aquest col·lectiu.
A banda d’això, tant els usuaris de les
instal·lacions esportives del municipi com
els no abonats, podran utilitzar les pistes
de pàdel, tennis i frontennis, pavellons i
camps de futbol. Trobareu tota la informació detallada a la pàgina web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat; i als
equipaments esportius. Per als aﬁcionats
al golf, el camp de pitch&putt La Figuerola també és molt recomanable!

Instal·lacions Sabaté guanya el
Campionat de futbol sala d’hivern

Merescut homenatge a
Xavier O’Callaghan

L’equip Instal·lacions Sabaté va guanyar el Campionat de futbol
sala d’hivern 2009-2010, disputat al pavelló de l’Hospitalet des
del mes d’octubre. Dilluns 8 de març, es van jugar les finals. Com
a resultats dels partits, Kel-Cor va quedar en 4a posició; Distrito
Este 9, en 3a (després de vèncer al Kel-Cor per 9 a 7); i Bar Fèlix
en 2a (al perdre davant Instal·lacions Sabaté per 2 gols a 4).

Molts veïns del municipi van anar el 25 d’abril a la ciutat
comtal per sumar-se a l’acte d’homenatge que el FC Barcelona va retre a l’ex jugador internacional blaugrana Xavier
O’Callaghan, nascut a l’Hospitalet de l’Infant.

Un grup de nens francesos,
d’intercanvi a l’Hospitalet
Un grup de 30
nens esportistes
francesos van estar d’intercanvi a
l’Hospitalet de l’Infant del 9 al 12
d’abril. Aquests infants procedeixen
de Normandia, ﬁns a on va desplaçar-se l’any passat una
colla de joves futbolistes del municipi per participar en un
torneig de futbol.

Per facilitar aquest desplaçament, el Patronat Municipal
d’Esports (PME) va organitzar una sortida al Palau Blaugrana
per aquell dia, en què es va disputar també el partit de Copa
d’Europa d’handbol entre el FC Barcelona i el Veszprem
homgarès.
En ﬁnalitzar aquest partit, la samarreta del Xavier es va penjar al Palau Blaugrana com a reconeixement a la seva excepcional trajectòria, al costat de la d’altres jugadors d’handbol
retirats com ara Urdangarín i Masip.
Després de l’acte institucional del FC Barcelona, el president
de la Penya del Barça de l’Hospitalet, Francesc Candela; l ‘ex
jugador del Futbol Club Barcelona Josep Seguer; i el regidor
d’Esports de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Joan Carles
Vidal, li van lliurar una placa.

Uns 200 participants a la ‘Pujada a la Portella’!
La 1a Cursa i Caminada de Muntanya ‘Pujada a la Portella’, que va
tenir lloc diumenge 7 de març per
camins de la Serra del Mestral, va
comptar amb la participació d’unes
200 persones. Aquestes persones
van poder gaudir de la bellesa paisatgística d’un circuit de 18.400 m.,
que comportava pujar des del nivell
del mar ﬁns a la punta de La Portella,
que es troba a 567 m. d’alçada.
Els guanyadors van ser: en la categoria masculina, Josep M. Pijuan

Pardell, del club Borges Trail; i en
la categoria femenina, Teresa Forn
Munné, del club Running Team, que
va ser campiona del món de curses
de muntanya l’any 2003. El primer
en completar aquest circuit caminant va ser Francisco Sierra Ochoa.
Els organitzadors d’aquest esdeveniment esportiu van ser: l’Esquadra
Club Esportiu, amb el suport de
l’Ajuntament , el PME, el Centre Excursionista Serres del Mestral i Atletisme l’Infant.

Esports

Angelo Tabernero,
campió estatal de
Làser Estàndard

El Patronat Municipal
pal d’Esports
(PME), la Base Nàutica,
utica, el Club
Nàutic Hospitalet-Vandellòs
et-Vandellòs
i diverses entitats locals
esportives s’han esforçat un
any més per organitzar una
àmplia oferta d’activitats
per a tots els gustos i edats,
perquè ciutadans i turistes
gaudeixin del seu temps lliure.
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Per la recollida d’aquestes deixalles
en aquests punts s’ha fet una
campanya informativa

El Medi
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S’han instal·lat
contenidors de
fracció vegetal
L’Ajuntament ha instal·lat 14 contenidors de recollida de fracció vegetal al municipi. Aquests contenidors, de 3 metres cúbics de capacitat, són d’ús exclusiu per a particulars, i serveixen perquè els veïns
hi puguin dipositar restes de poda i de jardineria.
En concret, 7 d’aquests punts de recollida
de residus vegetals s’han col·locat al nucli
de l’Hospitalet de l’Infant (als carrers Cala
d’Oques, Genesies, Rosers, al costat del
camp de futbol, a la cruïlla del carrer Llastres amb el carrer Barques, al principi i al
ﬁnal de la Via Augusta, és a dir, a la zona

de l’Arco del Sol i de Sant Roc); 2 a Vandellòs (al camp de futbol i al recinte exterior
de la deixalleria); 2 a la Urbanització Infant
(al carrer Mestral, davant el bloc Sant Roc;
i al carrer paral·lel al barranc de Llastres);
1 a la Urbanització de Vanessa Park ( a la
cruïlla entre el carrer Farigola i Sajolida); 1 a

Masriudoms (al solar que hi ha a l’entrada
del poble); i 1 a Masboquera (al costat del
camp de futbol).
Paral·lelament el consistori ha dut a terme
una campanya informativa de sensibilització ciutadana per la recollida d’aquest tipus

de deixalles. A més està lliurant al nou
magatzem de compost de la deixalleria
municipal de l’Hospitalet de l’Infant 100
kg. de compost-adob casolà per mes a tots
aquells ciutadans que en vulguin gaudir.
Aquest adob procedeix de la recollida de
la fracció orgànica que es fa al municipi.

Es reciclen 2.000 CDs i
DVDs decomissats per
la Policia Local
Per encàrrec de
l’Ajuntament, la Policia Local d’aquest
municipi va donar el
material decomissat
en les operacions
dutes a terme contra la venda ambulant il·legal durant
el mes de febrer, a
l’empresa Tonner
2000, dedicada a
la recollida selectiva
i reciclatge de CDs i
DVDs. Es tracta d’un
total de 2.117 CDs
de música i DVDs,
dels quals 1.862
van ser conﬁscats al mercat ambulant de l’Hospitalet de
l’Infant dels diumenges; i 255 CDs van ser utilitzats pels
treballadors del consistori en el desenvolupament de la
seva feina.
Els CDs i els DVDs decomissats haurien tingut un preu
de venda al mercat d’uns 20.000 euros, segons va calcular el cap de la Policia Local, Jordi Jiménez.

Èxit de la recollida d’oli
Cal destacar també que durant els dos primers mesos
de l’any 2010 s’ha recollit al municipi un total de 400
litres d’oli vegetal, a través dels contenidors instal·lats a
diferents punts estratègics de la via pública i del sistema
de recollida porta a porta que fa l’empresa Recinet (Recicloil + Neticont) en els diversos restaurants i en les 2
deixalleries municipals.

Es millora l’atenció a l’usuari
de les deixalleries municipals
Amb la voluntat de facilitar i apropar la recollida selectiva
a tots els veïns, l’Ajuntament ha millorat l’atenció a l’usuari de les deixalleries municipals. Com a novetats principals, ha incrementat el personal i l’horari d’obertura tant
de la deixalleria de Vandellòs; com de la deixalleria de
l’Hospitalet. D’aquesta manera, ambdues estan actualment en funcionament de dilluns a divendres, de les 8 a
les 18 hores de forma ininterrompuda; i els dissabtes de
les 10 a les 13 hores i de les 15 a les 18 hores.

El Dia de l’Arbre a Vandellòs
Una setantena d’alumnes de l’Escola Valdelors de Vandellòs van celebrar el 4 de març
el Dia de l’Arbre, participant un any més en
una activitat organitzada per les regidories de
Medi Ambient, Medi Rural i Ensenyament de
l’Ajuntament.

Aquesta activitat va consistir en la plantació d’unes
300 plantes autòctones als terrenys situats al darrera
de la deixalleria del poble. La celebració del Dia de
l’Arbre per part dels estudiants de l’Escola Mestral
de l’Hospitalet és prevista el 21 de maig (adjuntarem
una fotograﬁa en la propera revista).

La fundació HUMANA ha recollit ja
més de 43 tones de roba usada
HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo ha recollit
4.263 kg. de roba usada a Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant durant el primer trimestre de 2010.
L’Ajuntament va començar a col·laborar amb aquesta organització no governamental per al desenvolupament el maig de 2008. Aquell any es van aplegar
unes 15 tones que, que sumades a les gairebé 24 del
2009 i a les 4 dels 3 primers mesos d’enguany, fan un
total de més de 43 tones recollides ﬁns al moment al
municipi.
La quantitat de roba recollida no és l’únic que ha
augmentat durant aquest temps. El nombre de contenidors instal·lats també s’ha incrementat: Es va començar amb 5 contenidors i actualment ja n’hi ha
una dotzena.
HUMANA és una organització que gestiona els residus tèxtils generats per la roba usada amb el doble
objectiu de protegir el medi ambient i d’obtenir re-

cursos econòmics amb els quals ﬁnançar projectes de
cooperació als països més necessitats de l’Àfrica, com
ara Moçambic i Malawi.
Més informació sobre aquesta ONG a : www.humana-spain.org/
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Aquesta ONG ha fet uns estudis cientíﬁcs sobre el fons marí de l’Hospitalet de
l’Infant, L’Ametlla de Mar i Torredembarra

Activitats d’educació ambiental de
DEPANA per als alumnes de l’institut

Tant la primera activitat, que va tractar
sobre les xarxes tròﬁques marines; com
la segona, en què es va parlar dels hàbitats dels organismes marins, van tenir
com a objectiu ﬁnal ‘conscienciar els
alumnes sobre la importància de con-

aquest projecte s’emmarquen els estudis cientíﬁcs dels fons marins d’aquests
3 municipis que es van iniciar al desembre i van ﬁnalitzar a ﬁnals del mes de
febrer.

servar i protegir l’àrea marina del front
costaner de l’Hospitalet’, segons va dir
el tècnic de DEPANA, Joan Pons.
En aquest sentit, Pons va referir-se
al projecte de creació d’un corredor

d’àrees marines protegides al litoral
de la costa de Tarragona impulsat per
DEPANA amb el suport de la Fundación Biodiversidad i els ajuntaments
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Torredembarra i l’Ametlla de Mar. En

Aquestes investigacions van conﬁrmar
que els ecosistemes de l’Espai d’Interès
Natural (EIN) de la platja de Torredembarra, l’EIN del Torn i les Rojales (de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) i l’EIN
del Cap de Santes Creus de l’Ametlla
de Mar alberguen ecosistemes i espècies d’interès (a les Rojales es va trobar
una extensió important de posidònia a
la meitat nord de la zona estudiada, i
es va veure que la zona sud està ocupada per cymodocea. En els fons de sorra
d’aquesta zona es va observar el cuc
poliquet, una espècie nova que va ser
descrita l’any 2008).

El Medi

Una cinquantena d’alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Berenguer d’Entença de
l’Hospitalet de l’Infant van
prendre part el 27 d’abril
en una activitat d’educació
ambiental impartida per
dos tècnics de DEPANA,
una ONG dedicada a la
defensa del patrimoni natural, a la Platja del Torn.
L’endemà ho va fer una
altra cinquantena d’estudiants del mateix institut,
que cursen 3er d’ESO.
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També van informar sobre l’estat de
conservació, les amenaces i pressions
a les què estan sotmesos així com les
recomanacions de protecció.

Contacontes ambiental a les escoles
Els 43 alumnes del cicle formatiu d’Educació Infantil de l’IES Berenguer
d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant van elaborar uns contes amb temàtica mediambiental (relacionats amb l’estalvi d’aigua, la recollida selectiva, la
minimització de residus, etc), per explicar-los als alumnes de P-3 de l’Escola
Mestral i als alumnes de P-3, P-4 i P-5 de l’Escola Valdelors, el passat 23 de
març. En acabar les sessions, van proposar als infants el ‘joc de les deixalles’, consistent en fer la recollida selectiva de les escombraries que es van
escampar pel pati.
Aquesta activitat, que des de fa 4 anys duen a terme els alumnes de l’institut, s’ha emmarcat enguany en el Programa d’Acció d’Escoles Verdes.
Aquest programa inclou un gran nombre d’activitats adreçades a tots els
estudiants del centre amb l’objectiu d’afavorir el seu coneixement del medi
natural i de conscienciar-los sobre la importància de la sostenibilitat.

El CAP al teu servei
Recomanacions dietétiques a la diarrea aguda
Després aquests líquids es poden
complementar amb :

s PEIX BULLIT O A LA PLANXA
s POLLASTRE BULLIT O A LA PLANXA

s BROU VEGETAL FET DARRÛS PASTANAGA
ceba i api.

Podem diferenciar dues fases:

s POMA AL FORN O RATLLADA PLÌTAN O
iogurt.

s ,LET DAMETLLES
1a. La fase aguda:
És aquella en què la diarrea es manifesta amb intensitat i es tolera malament l’alimentació sòlida, per això es
recomana una dieta hidrosalina, que
podem confeccionar nosaltres mateixos:
s -IG LITRE DE SUC DE FRUITES RIQUES EN
potasi (p.e. suc de llimona) amb
dues cullerades de sucre.
s -IG LITRE DAIGUA AMB UNA CULLERADA
de bicarbonat.

Una vegada estigui controlada la fase
aguda en què el nombre de deposicions sigui de 3-4 dia entrem en la
2ona fase.
2ona. La fase de recuperació:
S’ aniran introduint gradualment els
aliment sòlids en petites quantitats
per comprovar la tolerància. Començarem amb una dieta suau:
s ARRÛS BULLIT

No es recomana l’ingesta d’aliments
greixosos ni cafè ni alcohol, tampoc
aquells aliments que augmentin el
volum de la femta o la motilitat intestinal com llegums seques, vegetals
crus, salses, ou fregit, patates fregides, llet de vaca, pastissos, te, cacau,
nous...

s SÒMOLES
s OU DUR O PASSAT PER AIGUA

L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Josep Castellnou; i el director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut de Catalunya (APS),
Xavier Llebaria, van signar el passat 29 d’abril
un conveni de col·laboració per a la prestació
de serveis relacionats amb la protecció de la salut ambiental i alimentària al municipi.

Atenció:
s 3I LES DIARREES SØN SANGUINOLENtes, prolongades o hi ha presència
de febre alta, s’ha de consultar al
metge.

s PURÏ DE PATATES
S’ha de beure alternativament d’ambdues solucions petites quantitats i de
forma sovint, cada 5 o 10 minuts
durant les primeres 5 o 6 hores.

El consistori signa un
conveni amb l’Agència de
Protecció de la Salut

s %N NENS LES QUANTITATS DE LÓQUID A
administrar depèn de les recomanacions del pediatra.

A través d’aquest acord, el consistori i l’APS han
pactat un règim de comunicació de les incidències que hi pugui haver; d’assessorament i suport tècnic a les tasques que són competència
municipal; de vigilància i control amb inspeccions a les torres de refrigeració, xarxes d’aigua
sanitària, establiments alimentaris, i de tatuatges, pírcings i micropigmentació, centres educatius, etc.; i també de suport a l’educació de la
ciutadania en aquesta matèria.

Salut

Les diarrees són processos freqüents
durant l’estiu, que es manifesten per
un augment en el nombre de deposicions i amb unes femtes líquides.
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L’alcalde i el cconseller de Cultura van presidir l’acte oﬁcial

Cultura
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Taller de música per a
una vintena de famílies
Una vintena de famílies van prendre part en un taller
titulat ‘Vull escoltar música amb el meu ﬁll. Per on
començo?’. Es tracta d’una proposta del Servei Educatiu de L’Auditori de Barcelona, impartida per professionals el passat 10 d’abril, a la Sala Infant Pere de
l’Hospitalet de l’Infant i orientada a preparar l’audició
del concert didàctic ‘Wimoweh’. Aquest concert es
va oferir el 18 d’abril, a les 12 hores, al Teatre de l’IES
Berenguer d’Entença. Amb aquesta iniciativa es va
pretendre ajudar a compartir el gaudi, la vivència i el
coneixement de la música als pares i ﬁlls.

L’Ajuntament edita un
llibre que recorda la
plenitud de Gavadà
Dissabte, 24 d’abril, a les 20 hores, va tenir lloc la presentació del llibre ‘Un cant a l’enyor: Gavadà en la
seua plenitud (1850-1950)’ al pavelló municipal de
Vandellòs. Aquesta obra de l’escriptora local Cristina
Castellnou, editada per Cossetània Edicions i l’Ajuntament, va ser rebuda amb molta expectació pels veïns
del municipi que van assistir a aquest emotiu acte.
Castellnou ha comptat amb la col·laboració de Carme
i Joan Carrión Espelta i Teresa Espelta Papió per elaborar aquest treball de recerca, que inclou els testimonis
d’un centenar de persones vinculades a aquest poble
avui dia deshabitat i una gran quantitat de fotograﬁes
del lloc i dels habitants.

Èxit del ‘Vandebous’ a Vandellòs
L’anomenat ‘Vandebous. I Revulsiu poètic de Vandellòs
(V edició)’, que va organitzar El Centre d’Estudis de la Vall
amb el suport de l’Ajuntament, va aplegar més de 150
persones el passat 1 de maig. Els participants en aquesta
combinació de dansa, música en viu, poesia i vídeo art,
van recórrer els carrers de Vandellòs, seguint els poetes
vandellosencs i d’arreu, que van recitar als racons més
emblemàtics del poble. Seguidament, Cal Macari es va
omplir amb motiu de la representació teatral “Homenatge a cegues a Uq Ros i les Ales”. Després d’un sopar popular a la plaça, la nit es va allargar ﬁns tard a Cal Macari,
amb una ssesió d’avantguarda.

El consell
conseller de
Cultura i Mitjans
de Comunicació,
Joan Manuel
Tresserras; l’alcalde
de Vandellòs i
l’Hospitalet de
l’Infant, Josep
Castellnou, i la
regidora de Cultura,
Maite Boquera,
van col·locar el
passat 18 de març la
primera pedra de la
Biblioteca Pública
i Teatre-Auditori ,
que es construirà a
l’entrada del nucli
urbà de l’Hospitalet.

Es col·loca la primera
pedra de la nova
Biblioteca Pública i
Teatre-Auditori
Entre els assistents a aquest acte
oﬁcial, va destacar la presència
també del director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona,
Adam Manyé; del diputat Josep
Maria Cruset i del mossèn Julián
Escudé, rector de l’església de
l’Hospitalet, que va beneir la primera pedra de l’ediﬁci. Molts ciu-

tadans i representants d’entitats
locals tampoc es van voler perdre
aquest esdeveniment.
L’ediﬁci inclourà, a més de la biblioteca i el teatre-auditori, una sala
polivalent d’usos culturals i un arxiu
d’imatges. L’obra, que estarà enllestida a l’abril de 2011 segons es

preveu, té un pressupost d’uns 6
milions d’euros i va ser adjudicada
a l’empresa COPISA Constructora
Pirenaica. La Generalitat aportarà
500.000 euros, en el marc del Pla
d’Equipaments Bibliotecaris 20082010, als quals cal afegir una aportació anterior de 19.500 euros per
a la redacció del projecte.

S’inaugura la rehabilitació
de la Torre
Les obres de restauració de la torre medieval de defensa de Vandellòs, més
coneguda com ‘La Torre’, ja estan acabades. Ho van poder comprovar totes aquelles persones que van assistir
el passat 15 de maig, a la inauguració
d’aquesta rehabilitació, programada
dins dels actes de la Festa de la Germandat.
Tant com han assenyalat els directors
d’aquests treballs, que ha dut a terme
l’empresa INCOEX BS, SL, la restauració dels materials constructius i les estructures arquitectòniques de La Torre
ha permès aturar la seva progressiva
degradació, comprendre els seus valors
històrics, posar en valor un bon exemple d’arquitectura fortiﬁcada i enriquir
el monument amb noves aportacions
d’arquitectura contemporània.
Aquesta construcció defensiva s’aixeca
a la plaça dels Doctors Gil-Vernet i està
comunicada amb Ca la Torre, que va
ser propietat de la família Gil-Vernet i
que també serà restaurada. És un ediﬁci de planta quadrada, aixecat possiblement al segle XVI, de 6 metres cada
costat i 4 nivells d’alçada, com es pot
veure en les imatges.

Lectura
dramatitzada
de ‘Pedra de
tartera’
Per celebrar la Diada de Sant
Jordi, l’Aula de Teatre de Vandellòs va organitzar amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
la lectura dramatitzada de ‘Pedra de Tartera’. La versió teatral
d’aquesta obra de Maria Barbal,
feta per Joaquim Vilà i Folch,
va ser interpretada a la sala
d’audicions de Vandellòs i al Teatre de l’IES Berenguer d’Entença
de l’Hospitalet de l’Infant per
9 veïnes del municipi (Laia Gil,
Cristina Gil, Dora Anguera, Isabel Merlos, Iolanda Alcarraz,
Maria Alcarraz, Antònia Gil, Lolita Domènech i Tere Boquera),
sota la direcció escènica de Xavier Pascual.
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El pregoner va ser el conegut enginyer de telecomunicacions Xavier Peiró, veí del poble

S’han format una desena
de parelles lingüístiques!
El mes de març el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura va posar
en marxa la 6a edició del “Voluntariat per llengua” a l’Hospitalet de l’Infant, coincidint amb
l’inici dels cursos de català per a adults del segon
quadrimestre.
El programa va tenir una bona rebuda entre els
ciutadans, i en aquesta edició s’hi han format un
total d’11 parelles lingüístiques. Aquestes parelles,
formades per un voluntari/a que parla habitualment en català, i un aprenent/a que ja parla una
mica en català, s’han compromès a trobar-se una
hora a la setmana durant deu setmanes perquè
l’aprenent/a pugui expressar-se en aquesta llengua en un ambient natural i plenament quotidià.

S’han localitzat més restes
arqueològiques al territori

El dia de Sant Jordi va tenir lloc a
l’auditori municipal l’acte inaugural
de les XXIII Jornades Culturals de
Vandellòs, organitzades pel Centre
Cultural Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs (CCERV) amb el patrocini de
l’Ajuntament i la col·laboració de 14
entitats i establiments locals. L’acte va
anar a càrrec del reconegut enginyer
de telecomunicacions Xavier Peiró,
l’alcalde Josep Castellnou i el president
del CCERV, Joan Ramon Benaiges.

La inauguració va ser el punt de partida per a un programa d’activitats que es desenvoluparà ﬁns al 26 de juny,
i que inclou més d’una vintena de propostes culturals
de tot tipus i per a tots els públics. Per exemple, diversos tallers (de maquillatge teatral, de cuina creativa, de
tast de cerveses i d’elaboració d’una carbonera), concursos (de puzzles, de pintura ràpida, d’arròs de tros);
d’espectacles teatrals infantils; d’una caminada popular; d’un festival de ﬁ de curs de dansa, entre altres.
Tampoc s’han descuidat enguany els actes més tradicionals, com ara la cinquena edició dels Tres Tombs,
la revetlla de Sant Joan, el XXII Aplec de Sardanes i la
Festa de la Germandat. Podeu consultar el programa
d’actes a la pàgina web municipal: www.vandelloshospitalet.cat.

Els historiadors locals Alfons Tejero i Benjamín
Espiña han localitzat 22 restes arqueològiques
més que se sumarien a les 62 que estan ja catalogades dins de patrimoni de la Generalitat
i que van aparèixer al llibre editat per l’Ajuntament l’any 2008 titulat: ‘Inventari de les restes
arqueològiques i històriques de la plana del
coll de Balaguer’ . Aquests nous elements trobats i fotograﬁats per Francisco Prado i Carlos
Coronado, són trinxeres, refugis, búnquers, casetes de soldats, un forn de calç, etc i daten de
l’època romana, medieval i contemporània.
La idea és que aquesta vintena de restes siguin
declarades també, com les 62 abans esmentades, bé d’interès local per l’Ajuntament i siguin
protegides tant pel consistori com per la Generalitat de Catalunya.

L’’Institut Berenguer d’Entença
i l’Escola Mestral celebren les
seves pròpies jornades culturals

Expectació en el
Concurs de Monòlegs
de Vandellòs!
Un total de sis persones es van disputar els premis de
1a edició del Concurs de Monòlegs de Vandellòs, que
va tenir lloc el passat 14 de maig al pavelló de Vandellòs. Tots ells van representar els seus monòlegs davant
un públic nombrós que va seguir amb atenció les seves
interpretacions i les de l’actor David Olivares, conegut
per imitar el meteoròleg Tomàs Molina al programa ‘Polònia’ de TV3, que va presentar l’acte.
El guanyador del primer premi, dotat amb 250 euros, va
ser el barceloní Pere Gual; i el del segon, valorat en 200
euros, Anna Sirisi, del municipi. Jaume Barceló, també
del municipi, va aconseguir el premi del públic i els 150
euros que hi havia previstos per aquesta categoria.

‘Un Mar Vivent’ es
representarà el 26 de juny
La representació d’’Un Mar Vivent’ és prevista pel proper
26 de juny, a les 20 hores, a la Plaça Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant. Els interessats en prendre
part en aquesta esceniﬁcació de l’origen mític d’aquest
poble poden posar-se en contacte amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. I és que aquesta és una festa en què
participen les entitats i els veïns amb diverses comparses
(la del cavallet, la del mar, la dels pirates, la dels geganters, la de la coral, etc).

Pels dies 10, 11 i 12 de febrer,
l’institut va preparar les XXI Jornades Culturals, amb la collaboració de l’Àrea de Cultura i
Ensenyament i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, el Patronat
Municipal d’Esports i diverses
entitats. En el marc d’aquestes,
es va programar gairebé una
vintena de tallers de tot tipus,
per exemple d’informàtica, bijuteria, estètica, dansa, cuina,
massatges, electricitat, judo, dj,
slot, djembé, tennis i pàdel, etc.;
i una desena de xerrades sobre
diferents temàtiques, com ara:
sexualitat, prevenció d’incendis,
primers auxilis, signes per parlar,
etc, que van impartir experts en
les matèries.
Les XXI Jornades Culturals de
l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant, que es van celebrar entre el 21 i el 23 d’abril,
van estar dedicades als serveis
d’emergència. Els prop de 500
alumnes d’aquest centre educatiu van prendre part en una gran
quantitat d’activitats vinculades
a aquesta temàtica. Perquè això fos possible, el personal del
col·legi va comptar amb la collaboració de l’Ajuntament, la Biblioteca Municipal, els Bombers,
el CAP, la Creu Roja, els Mossos
d’Esquadra, els patronats municipals d’Esports i de Comunicació, i la Policia Local.
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Inaugurades les XXIII
Jornades Culturals
de Vandellòs
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Pastís de llimona
Cuinera: Carme Gil

Ingredients:
1 làmina de pasta de full
170 gr. de sucre
75 cl. de suc de llimona

4 ous
La pell d’una llimona

Elaboració:
Punxar la pasta de full amb una forquilla i escalfar el
forn a 200º. Un cop estigui calent el forn, introduirhi la pasta, amb una capa de paper vegetal a sobre
i cigrons per damunt del paper perquè faci pes i no
es mogui. Deixar-ho tot dins del forn durant 15-20
minuts.
Mentrestant, preparar la crema: barrejar el sucre, el
suc i la pell de llimona i coure-ho tot al bany maria,
ﬁns aconseguir una massa espessa. Després afegirhi els ous, prèviament batuts (durant uns 20 minuts
aproximadament, ﬁns que quedin ben lligats).
Quan estigui feta la crema, cal posar-la damunt de
la pasta i ﬁcar-ho tot un altre cop al forn, durant 10
minuts més.
Aquest pastís es menja fred. Espero que us agradi!

Majorettes de Vandellòs

Capitanes: Anna Sabaté i Neus Garc
ía.
Supervisora dels assajos i creadora
dels números:
Marissa Avante

Entitats

Responsable de formar les noves inco
rporacions: Antònia Domènech.
Representants: Núria Barceló i Lolit
a Domènech.
Contacte: C/ Remullà, 3 C.P 43891
Vandellòs. Telèfon:
661384309. E-mail: ccervandellos@gm
ail.com (és una
secció del CCERV).
Nombre de sòcies: 24.

Després d’uns anys d’inactivitat, les ‘Majorettes de
Vandellòs’ van tornar a sortir al carrer l’any 2000.
Actualment són 24 les noies que conformen aquest
grup, present en totes les festes majors del municipi
i acompanyat normalment per la Xaranga Xim Xim
del Perelló.
Entre aquestes noies, es troben les capitanes: l’Anna Sabaté i la Neus García, que aquesta temporada substitueixen en el càrrec a l’Alba García, qui ha estat al front de les
majorettes ni més ni menys que 10 anys.
Aquestes noies tenen entre 6 i una vintena d’anys i 4-5
setmanes abans de cada actuació es reuneixen els dissabtes a la tarda al pavelló de Vandellòs. Allí assagen les seves
coreograﬁes i recorden algunes de les seves experiències

com a integrants del Grup de Majorettes de Vandellòs.
Per exemple, les sortides lúdiques que fan un cop a l’any
(aquest 2010, a Port Aventura) i les actuacions que feien
abans fora del poble, especialment aquella que van oferir
a Vinyols i els Arcs, programada tan de bon matí, que van
haver de tocar els timbres de les cases per despertar els
veïns. També s’ho van passar molt bé les 2 o 3 setmanes
que una noia de l’Ampolla els va ensenyar a perfeccionar
la tècnica del twirling, consistent en fer girar un bastó de
manera rítmica i artística.
Precisament, un dels moments més emocionants de les
actuacions d’aquestes joves té lloc quan algunes d’elles,
de forma voluntària i després d’uns dies de pràctica, es
col·loquen al mig del grup i proven de tirar el pal a l’aire i
recollir-lo sense que els caigui a terra.

Objectius: Mantenir la tradició cultu
ral de les majorettes al municipi; fomentar la relac
ió entre les joves;
col·laborar en els actes celebrats a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; i contribuir a què
les noies es diverteixin i aprenguin la tècnica de
moure el bastó de
forma tan característica.
Principals activitats: Actuacions a
les festes majors
dels diferents pobles que integren
el municipi i a la
Festa de la Germandat de Vandellò
s; sortides i collaboracions en actes solidaris.
Any de la refundació: 2000.

destaca
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col·laboració amb la darrera Marató de TV3. La seva iniciativa d’organitzar una cercavila solidària a favor d’aquesta
bona causa, destinada a lluitar contra les malalties minoritàries, va comptar amb una gran participació ciutadana.
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T’hem convidat a la ràdio perquè
celebreu el 15è aniversari al pub ‘El
Búho’, què recordes d’aquells inicis?
Sobretot, la inexperiència, el dia que
vam obrir el local es va aplegar tanta
gent de cop, tants amics...
I com és que se’t va ocórrer obrir un
pub?
Jo sempre he estat relacionat amb la música, i la meva idea era sempre mantenir
un estil. Això és el que he fet aquests 15
anys. La música de ‘El Búho’ és el rock
dels anys 70 i 80, perquè sempre he
estat una mica apartat de la música del
dia, de la que està de moda.
La ﬁlosoﬁa de ‘El Búho’, doncs, era
tenir una música concreta?
En efecte: una música concreta i una
música en directe.

Les entrevistes de la ràdio

Pepe Roca, propietari del pub ‘El Búho’
Vas pensar des del principi en convidar a diversos grups musicals?
Sí, sí, des que vaig obrir aquesta era la
meva idea i penso que l’hem mantingut.
Prova d’això és que han passat pel pub
des de grups coneguts, ﬁns a grups desconeguts als quals els hem donat una
oportunitat d’actuar.
Costa molt en aquests temps portar
gent, però tinc amics que s’enrotllen
(com es diu ara) i vénen a oferir concerts
a ‘El Búho’, encara que no sigui un bar
prou gran per ells, perquè acostumen a
tocar en sales de Barcelona que tenen
renom.
Recorda’ns alguns dels grups coneguts que han actuat a ‘El Búho’...
Doncs, per exemple: Big Mama, Gatos Locos, Mai Meneses (la concursant
d’Operación Triunfo que lidera el grup
de Nena Daconte), Gatos Locos, Malditos Roedores, Los Bisontes, Baked
Beans, Miguel Talavera, Río Seco .... Jo
crec que han passat pel pub entre 300 i
400 grups els caps de setmana, em resulta difícil calcular el nombre exacte!
A l’estiu, li dediques més temps a la
música caribenya?
A l’estiu tinc he d’oferir als clients una

mica de tot: llavors un dia a la setmana
programo música llatina i salsa, un altre dia ﬂamenc; i després intento fer tot
el possible perquè soni la música rock.
S’ha de ser ﬂexible, però la base és el
rock. És que l’estiu és una època diferent, perquè tens un públic molt variat i
has de tenir a tot el públic content. Això
és difícil, però hem pensat que la millor
manera d’actuar és continuar amb la

nostra línia….I la nostra línia és oferir
actuacions.
Hem sentit dir que ara oferiu concerts també al migdia...
La novetat d’aquest mes de maig és que
els diumenges al matí oferim actuacions
per als amics que no poden sortir a la
nit, els que són pares amb ﬁlls petits.
Així ells també poden gaudir.

Més novetats en la
programació de la TV local
Des de mitjans de maig, la Televisió de Vandellòs (TVV) ofereix
uns nous espais: un programa
informatiu sobre els resultats
esportius del cap de setmana
(els dilluns i dimarts, a les 17.15
h., a les 20.15 h., i a les 22.15 h., aproximadament);
un programa informatiu sobre les activitats esportives
previstes pel cap de setmana (els dijous i els divendres
a les 17.20 h.); i l’agenda d’actes culturals i lúdics organitzats pel cap de setmana (els dimecres, a les 17.15
h.; els dijous i divendres, a les 17.30 h; i els dissabtes i
diumenges a les 15 h.).
Una altra de les novetats principals és l’informatiu presentat per la periodista Assumpta Llop que s’emet els
dissabtes i diumenges, a les 14.30, 17, 20 i 22 hores i
en què es fa un resum de les notícies del municipi més
destacades de la setmana.
I en el programa titulat ‘L’alcalde amb nosaltres’, que
s’emet en directe a la Ràdio i es pot veure posteriorment
a la TVV els dimarts a les 20.15 i a les 22.15 hores i els
caps de setmana a les 15 i les 20.30 hores, el batlle posa
al dia als ciutadans dels projectes que s’estan duent a
terme en els diferents pobles i comenta els diversos
temes d’actualitat municipal. També respon a les preguntes dels oïdors de la ràdio municipal, que truquen
al telèfon 977 82 00 14 o escriuen al correu electrònic
radio@vandellos-hospitalet.cat.

Taula rodona radiofònica
en el Dia de la Dona
Amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant va muntar el 8 de març
una taula rodona als seus estudis de gravació, dedicada al paper de la dona dins del món laboral.
En aquesta taula hi van participar en directe: la
Marga Sánchez, empresària d’una consultoria que
actualment està a l’atur; la Gertrud Pérez, empresària d’articles de publicitat per empreses; la Isabel
Seguer, empresària de dues agències de viatge; i
la Isabel Rojas, assalariada de l’empresa familiar
d’agències de viatges.
En aquest programa també hi van intervenir, amb
els seus testimonis: la Mònica Boquera, la regidora
de Recursos Humans; i la Imma Pastor, directora de
l’Observatori per la Igualtat de la URV, entre altres.

Aquest és l’objectiu també de la programació d’estiu de
la ràdio, que comença aquest mes de juny i que ﬁnalitzarà a mitjans de setembre. És més fresca i es compon
de connexions en directe al carrer, molta música i reportatges i notícies sobre els nombrosos actes i festes
majors que tindran lloc durant aquests mesos.

La TVV ha estrenat 2
nous programes
La Televisió de Vandellòs (TVV) va començar a
emetre el 12 de maig dos nous programes de
producció pròpia, de mitja hora de durada,
aproximadament:
‘Memòries’ està dedicat a la gent gran del municipi i presentat per un dels veïns més coneguts
de Vandellòs, Francesc Gil. Gil s’encarrega, en
concret, d’entrevistar a diversos ancians que expliquen les seves vivències, relacionades amb la
història local.

Participa en la festa del 22è
aniversari de la Ràdio!
El proper 3 de juliol Ràdio l’Hospitalet de l’Infant celebrarà el seu 22è aniversari a la Plaça Berenguer
d’Entença. Per fer-ho, organitzarà una festa amb balls,
sortejos i altres ingredients perquè tots els oients que
vulgueu felicitar als professionals que hi treballen, passeu una bona estona.
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Fa ja 15 anys que es va
inaugurar el piano bar
‘El Búho’, a la Plaça de la
Marina. Per repassar la
història d’aquest local de
l’Hospitalet de l’Infant que
té com a característica
principal el fet d’oferir
bona música en directe als
clients, la ràdio municipal
n’ha entrevistat al
propietari, en Pepe Roca.

Programa especial
radiofònic per Sant Jordi
Ràdio L’Hospitalet de l’Infant va sortir al carrer per
celebrar la Diada de Sant Jordi i un any més va
emetre des de la Plaça de Catalunya un programa
especial. Aquest programa va incloure a més de
diverses entrevistes a persones del municipi relacionades amb la cultura (per exemple, l’alcalde
Josep Castellnou; la regidora Maite Boquera;
l’historiador Alfons Tejero; connexions en directe
amb les ﬂoristeries i llibreries de l’Hospitalet)

‘Benvinguts’, en canvi, gira en torn a la integració dels immigrants al municipi. Xavier Pardina,
un altre veí molt vinculat a la vida social del municipi, entrevista en aquest cas a persones de
procedència molt diversa que viuen actualment
al municipi i que donen a conèixer les seves experiències en aquest territori i en el país d’on
provenen.
Els dos programes es difonen dos cops a la setmana: el de ‘Memòries’, dimecres i dissabte; i el
de ‘Benvinguts’, dijous i diumenge. Entre setmana, l’horari d’emissió és: a les 20.20 i a les 22.20
hores; i els caps de setmana, a les 15.30 i a les
22.30 hores.
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RE 09.33 10.37 10.55 11.05 11.41
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CE 13.24 14.00 14.08 14.28 15.37
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* No circula diumenges
Més informació: 902 320 320
www.renfe.es

HORARI D’AUTOBÚS

Horaris vàlids des del 30/04/2010

NAIXEMENTS
Marwa B
M
Balkouz,
lk
...........................22/02/2010
22/02/2010
Angelina Judith Holguin Flores, ........26/02/2010
Eric Sabaté Díaz, ...........................04/03/2010
Saray Vázquez Céspedes, .............07/03/2010
Genís Racionero Martínez, ...........12/03/2010
Selena Muñoz Jauch, ..................19/03/2010
Aleix Barceló Mañé, ......................20/03/2010
Júlia Sarai Aguirre Schulz, .............27/03/2010
Ainhoa Saenz Farnós, ...................09/04/2010
Anna Blanch Barceló, ...................12/04/2010
Laura Yamira Muzha Dota, ..........10/04/2010
George Bruny Quinto Barrezueta, ..........12/04/2010
Alec Jornet Gizzi, ..........................19/04/2010
Martina Pedrosa Guirro, ...............28/04/2010
Roger Cots Garrigós, ....................03/05/2010
Jordi Saladié López, ......................04/05/2010
DEFUNCIONS
Sara Pepita Rodríguez Muñoz, .....04/12/2009
Juan Francisco Lillo Casero, ..........09/03/2010
Juan Marín Gómez, ......................12/03/2010
Leonor Jimeno Piñol, ....................24/03/2010

)NFORMACIØ   
!UTOCARS (IFE s WWWHIFEES s )N
Autocars Plana - Línia Tivissa-Reus

Irene Melanie Sivre
02/04/2010
Sivre, ......................02/04/2010
Francisco Guirro Escoda, ..............23/04/2010
Lluís Domènech Vernet, ...............26/04/2010
Ángel María Broto Buisán, ...........18/05/2010
MATRIMONIS
Francisco Javier Martín Álvarez
i Silvia Severino Fanero, ................20/03/2010
Jesús María Lapetra Cruz
i Isabel Amelia Béjar Alarcón, .......26/03/2010
Juan Pedro Calzada Jurado
i Laura Rodríguez Parada, .............16/04/2010
Salaheddine Haﬁdh i Jennifer
Tania Reixach Morcuende, ............21/04/2010
Miguel Ángel Díaz Muñoz
i Montserrat Castellnou Lara, ........17/04/2010
Yoan Francisco Ozuna Jiménez
i Fátima Isabel Cuevas Brioso, ......25/04/2010
Manuel Núñez Pérez
i Braulia Poveda Delfa, ....................8/04/2010
Jorge Marqués Nogués i
M. del Carmen Moreno Guarch, ..........14/05/2010

POBLACIÓ

w
www.autocarsplana.com
Informació 977 214 475
In

L’Hospitalet de l’Infant - Miami Platja - Cambrils - Reus

Dades actualitzades 01/05/2010
L’Hospitalet de l’Infant ............................... 4.748
Vandellòs ....................................................... 943
Masriudoms .................................................... 162
Masboquera ..................................................... 60
L’Almadrava ...................................................... 51
Total ............................................................ 5.964

TELÈFONS D’INTERÉS
ERÉS
s !JUNTAMENT DE ,(OSPITALET    
s !JUNTAMENT DE 6ANDELLÛS    
s !MBULÌNCIES 
s !UTOCARS (IFE    
s "IBLIOTECA DE L(OSPITALET    
s "IBLIOTECA DE 6ANDELLÛS
   
s "OMBERS EMERGÒNCIES   I    
s "OMBERS OlCINES     
s #!0
       
s #ASA DE LA 6ILA    
s #ASAL DAVIS DE L(OSPITALET    
s #ASAL DAVIS DE 6ANDELLÛS    
s #ASAL DE L(OSPITALET    
s #ASAL DE -ASBOQUERA    
s #ASAL DE -ASRIUDOMS    
s #LÓNICA 2URAL    
s #REU 2OJA AMBULÌNCIES     
s %MISSORA -UNICIPAL    
s %SCOLA DE -ÞSICA 6ANDELLÛS     
s %SCOLA DE -ÞSICA L(OSPITALET     
s %SCOLA -ESTRAL    
s %SCOLA 6ALDELORS
   
s &ARMÌCIA !RAGONÒS    
s &ARMÌCIA 'AVALDÌ    
s &%#3!    
s &%#3! !VARIES 
   
s &UNERÌRIES #AMBRILS    
s &UNERÌRIES 4ORTOSA    
s (IFRENSA !LBERG     
s (IFRENSA BAR     
s )%3 "ERENGUER D%NTEN A    
s )$%43!    
s ,LAR D)NFANTS L(OSPITALET    
s ,LAR D)NFANTS 6ANDELLÛS    
s ,OCALS #ULTURALS 6ANDELLÛS    
s -OSSOS D%SQUADRA 
s .OTARIA    
s /lCINA DE 4URISME    
s 0ATRONAT -UNICIPAL D%SPORTS
   
s 0AVELLØ 0OLIESPORTIU 6ANDELLÛS    
s 0OLICIA ,OCAL
   
s 0ORT %SPORTIU #LUB .ÌUTIC     
s 0ROTECCIØ #IVIL 
s 2ÌDIO L(OSPITALET  
s 4ANATORI MUNICIPAL
   
s 4ELEFÛNICA !VARIES   
s 4ELEVISIØ DE 6ANDELLÛS     

AUTOBÚS MUNICIPAL

CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT
L’AJJUNTAMENT

www.vandellos-hospitalet.cat

Visiteu la pàgina web de l’Ajuntament on podreu trobar el llistat d’adreces
electròniques, telèfons i webs d’interès (a la secció “Ajuntament”), l’Agenda
d’activitats i tota la informació sobre el municipi
Telèfons Ajuntament: 977824037 (Vandellòs) i 977823313 (L’Hospitalet)
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Calçotada a Vandellòs
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E ‘Tomàs Molina’ amb un grup d’infants del municipi
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I Fira d’Abril de l’Hospitalet.
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Fotogaleria

fants Sol i Vent

Animació a la llar d’in

s Patufets
d infants
Animacio a la llar d’infant

Sant Jordi

Guanyadors co

ncurs dibuix de

l’Escola Mestra

l

Paradetes a

l’Hospitalet

oral Arsis

Concert C

Sardanes a l’Hospita

let

Recital de poem

es a l’Escola Va

ldelors

Paradetes a Vandellòs

‘La serenor de l’albada’, de Bernat Margalef. 1er premi general

‘Amarradas esperando al patrón, de Ramon Casadó. 2n premi general

14è Concurs de Fotograﬁa de l’Hospitalet

‘Amor imposible’, de Vicente Saiz. 1er premi local

‘Pillada’, de Melania Alba Martinez. 2n premi local

Foto històrica
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Les alumnes de Vandellòs del curs escolar 1960-1961, amb la mestra Filomena Brull. Imatge cedida per la Maria Dolors Margalef.
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