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Al vostre servei
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Editorial

La principal tasca de l’Ajuntament és cobrir les necessitats dels veïns: les particulars i les col·lectives.
Aquesta tasca no és gens fàcil, amb els mal temps que corren avui dia, per la qual cosa al consistori
ens esforcem cada dia per atendre els problemes personals i alhora millorar la qualitat de vida de tots
els ciutadans. Com és obvi, no podem satisfer totes les demandes. No per falta de voluntat, això sí,
sinó perquè els recursos econòmics són sempre limitats i com passa a la vida quotidiana, hem de donar
prioritat a aquelles actuacions i serveis que més s’adiuen amb l’interès i el benestar general.
Així, per exemple, durant aquests darrers mesos, no hem estalviat esforços en mantenir les ajudes a les
famílies amb una situació econòmica més desfavorida, o en contractar persones. Entre els mesos de juny i
juliol, l’Ajuntament ha donat feina a més d’una seixantena de treballadors, amb el plans d’ocupació (a 18
aturats), i el reforç de serveis (Policia Local, neteja de carrers i platges i turisme) i d’activitats esportives.
Cada època ve marcada per unes necessitats diferents i sempre variades i no igualment visibles. L’estiu
es caracteritza per la generació d’una major activitat. I és que s’han de posar al punt tots els pobles del
municipi, encara més si és possible, per mostrar als nostres visitants, la nostra millor cara.
La bona imatge que projectem depèn en gran part de vosaltres, els ciutadans de tots els nostres pobles,
perquè any rere any conviviu en harmonia amb els turistes que vénen a conèixer o a gaudir de les
nostres terres durant els mesos estivals, malgrat les molèsties que us poden ocasionar (a lhora d’aparcar,
o pel soroll, per exemple).
La vida d’un poble la conformem tots, és responsabilitat de tots, i us agraeixo que us preocupeu per
posar el vostre granet de sorra per aconseguir que els nostres pobles siguin cada dia millors.

Josep Castellnou (CiU)
Alcalde

Bon estiu i aproﬁteu la gran varietat d’activitats que hem organitzat perquè gaudiu del vostre temps
lliure!

L’equip de govern

J. Carles Vidal (CiU)
1er Tinent d’Alcalde i Regidor
d?Hisenda i Patrimoni, Comunicació
i Esports.

Maria Teresa Boquera (CiU)
3a Tinent d’Alcalde. Regidora de
Cultura, Ensenyament i Turisme.

Xavier Figueres (CiU)
Regidor de Manteniment i d’Obres
i Serveis.

Francesc Blanch (CiU)
Regidor de Benestar Social, Salut,
Comerç, Joventut i Festes.

Mònica Boquera (CiU)
2a Tinent d’Alcalde. Regidora de
Règim Intern, Recursos Humans,
Promoció Econòmica i Seguretat
Ciutadana.

Jordi Borràs (CiU)
4rt Tinent d’Alcalde. Regidor de
Noves Tecnologies, Medi Natural,
Urbanisme i Indústria.

Braulio Conejo (CiU)
Regidor d’ Obres, Serveis, Manteniment i Agricultura.

Xavier Samarra (ERC)
Regidor de Medi Ambient.

L’oposició

German Garcés (PSC)

Elena Pérez (PSC)
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Falta poc perquè a l’Hospitalet de l’Infant s’ofereixin més d’una cinquantena d’actes

Les Festes de Sant Roc ja són aquí!

I és que, tot i la crisi econòmica,
l’Ajuntament s’ha esforçat per mantenir l’oferta de propostes lúdiques d’altres anys i donar continuïtat, doncs, a
la celebració del patró del poble, un
esdeveniment esperat tant pels turistes com pels veïns del municipi.
El programa de les festes i el nom del
pregoner es donarà a conèixer el proper dilluns 9 d’agost, a les 20 hores, a
la Plaça Berenguer d’Entença, on actuarà la banda municipal de música i es
repartiran els fulletons corresponents.
No obstant això, a La Revista no ens
hem pogut estar d’avançar-vos una
mica d’informació i de preguntar al regidor Francesc Blanch pels actes més
destacats.

Entre aquests, Blanch ha remarcat el
tradicional castell de focs, a càrrec de
la Pirotecnia Dragón, i la musclada,
que tindrà lloc diumenge; i els balls
previstos: el que acompanyarà l’exitosa ﬁdeuà popular de divendres; i el de
l’orquestra La Dama de diumenge.
Dissabte, a més, actuarà la coneguda
banda musical ‘Amistades peligrosas’ a
la marina seca del port esportiu i posteriorment, el grup de versions dels anys 70,
80 i 90 anomenat ‘Gino Diamantini’.

‘Amb aquest concert volem satisfer els
gustos d’aquelles persones que tenen
una franja d’edat d’entre 30 i 45 anys’,
ha explicat Blanch, tot aﬁrmant que
un dels objectius del programa de les
festes de Sant Roc és ‘complaure un
públic de totes les edats, que té preferències diverses’.
És per aquest motiu que el consistori, amb el suport incondicional i molt
valuós de la Comissió de Festes de
L’Hospitalet de l’Infant i diverses en-

titats locals, ha organitzat activitats
de tot tipus. Enguany, com a novetat, part dels diners recaptats durant
aquestes festes seran destinats a ajudar la Yanay (trobareu més informació sobre aquesta veïna a la pàgina 7
d’Actualitat).
El regidor Francesc Blanch us anima
a participar en els actes previstos i us
demana disculpes per les molèsties que
us puguin ocasionar els sorolls, tot desitjant que siguin del vostre agrat.

Un any més, la bandera blava torna a onejar al port esportiu i a tres platges del municipi

‘Les nostres platges compleixen amb la
normativa ambiental més exigent’
Conscient de la
importància de
preservar l’entorn
natural, l’Ajuntament
té implantat un sistema
de gestió i auditoria
mediambiental de
reconeixement europeu,
conegut com EMAS, a
totes les platges del
municipi, a la gestió
de la recollida dels
residus i a l’abastament
d’aigua potable,
segons ha explicat
el regidor de Medi
Natural, Jordi Borràs.
Aquest sistema té com a ﬁnalitat descriure, controlar i millorar totes aquelles
activitats derivades de la gestió municipal que tenen una incidència directa o
indirecta en el medi ambient. ‘Suposa
la creació d’una base de dades en contínua revisió, que inclou tots els documents, manuals i registres necessaris
en la gestió de cadascun dels àmbits’,
ha argumentat Borràs.
En altres paraules, tal com assenyala el
mateix regidor, es preocupa pel ‘com-
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Comença el compte
enrera per les Festes
de Sant Roc 2010, unes
festes ben assenyalades
al calendari del municipi.
En aquesta edició,
començaran divendres
13 d’agost i ﬁnalitzaran
dilluns 16 d’agost, per
la qual cosa el regidor
de Festes, Francesc
Blanch, preveu un cap de
setmana llarg i mogut.

çar el passat 3 de juliol l’alcalde Josep
Castellnou i diversos regidors per hissar
oﬁcialment les banderes blaves.

pliment dels requisits mediambientals
reglamentaris; i per l’establiment d’objectius i la dotació dels recursos necessaris, que són revisats i actualitzats
periòdicament per assegurar la millora
contínua’.
Així, per exemple, el sistema es ﬁxa
en la recollida selectiva de residus municipals, els serveis de les deixalleries;
el control i manteniment de pous i
dipòsits d’aigua potable, el control de
la qualitat de l’aigua potable en tot
el municipi; i la neteja, les activitats

lúdico-esportives, els serveis higiènics i
de seguretat, salvament, primers auxilis, lleure i zones d’aparcament de les
platges; i la planiﬁcació urbanística del
litoral, entre moltes altres coses.
Aquest segell de qualitat que comporta
la certiﬁcació EMAS i que tenen totes
les platges de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant es pot veure, concretament,
a la Platja de l’Almadrava.
Fins a aquesta platja i ﬁns a les de l’Arenal i la Punta del Riu, es van despla-

Aquest altre segell de garantia s’ha
convertit en una etiqueta de prestigi
internacional que certiﬁca adequades
condicions higièniques, sanitàries, de
seguretat, accessibilitat, informació,
salvament i socorrisme o atenció a persones amb discapacitat.
Durant l’acte, tant la regidora de Turisme, Maria Teresa Boquera, com el regidor de Medi Natural, Jordi Borràs, van
manifestar la seva satisfacció pel fet que
l’Asociación de Educación Ambiental y
del Consumidor (ADEAC), l’organització promotora que premia les millors
platges del món amb la bandera blava,
hagi atorgat novament aquest distintiu
de qualitat a 3 platges del municipi i
també al port esportiu.
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Parlen els portaveus municipals
J. Carles
Vidal
Fuster
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A bon ritme
Amb l’arribada de l’estiu, s’han complert ja 3
anys de l’actual legislatura i és temps de fer
anàlisi del que s’ha fet i del que encara queda per fer. Si prenem com a base d’aquest
balanç el programa de govern amb què CiU
es va presentar a les eleccions municipals al
maig de 2007, la conclusió és molt satisfactòria: de les 136 accions que ens vam comprometre a dur a terme, n’hem realitzat ja
71 (o dit d’una altra manera, el 52%); 46
estan en procés de desenvolupament (el
34%); i només ens en falten 19 per iniciar,
és a dir, un 14%.
Totes aquestes propostes de govern tenen
un denominador comú: l’esperit de servei.
Per posar alguns exemples, entre les accions
que a hores d’ara ja són una realitat, hem
d’esmentar :les noves pistes de tennis ,pàdel
i gimnàs i la rehabilitació de La Torre de Vandellòs i de la Sala de la Germandat de Masboquera; la piscina coberta de l’Hospitalet; el
Centre Assistencial Polivalent de Vandellòs;
la restauració de l’Ermita de l’Almadrava; la
reurbanització del carrer del Mar i el Casal
d’Avis de l’Hospitalet, els Casals Joves, la
nova seu del Centre Obert, la remodelació
de la pista de tennis i frontennis i la contenció de talussos de Masriudoms, el Tanatori i
la nova nau de la brigada,etc.
Pel que fa a les obres importants que ja estan en marxa, hem de fer referència a les de
la nova Biblioteca Pública-Teatre Auditori, el
nou menjador escolar, la 2a ampliació de la
llar d’infants Sol i Vent, la instal·lació de gespa artiﬁcial al camp de futbol de l’Arenal i el
Museu de l’oli. Altres projectes de rellevància
que es troben en curs són l’ampliació del
CAP, la millora de les xarxes d’abastament
d’aigua potable i el nou pavelló esportiu.
La llista d’accions previstes i executades és
llarga, així com la llista de tasques internes
que s’han realitzat durant aquests darrers
3 anys. Són feines prèvies a l’execució dels
projectes - moltes vegades feixugues- que
requereixen seguir uns tràmits i unes gestions que no sempre són visibles a la ciutadania però que resulten imprescindibles
per a la consecució dels objectius marcats.
Una mostra d’aquestes tasques són la gran
quantitat de sessions oﬁcials que s’han
celebrat durant aquest temps a l’Ajuntament: més de 350, entre juntes de govern,
sessions plenàries, comissions, juntes de
patronats, consells d’administració i altres
trobades. I a això, cal afegir-hi les nombroses reunions mantingudes pels regidors de
l’equip de govern amb entitats, organitzacions, particulars, treballadors, etc.
Ja sabem tots que el més fàcil i còmode
és criticar i tergiversar i que fa més soroll
un que crida que no pas cent que callen i
per això, volem agrair-vos als veïns i veïnes i a les associacions el fet d’haver collaborat activament amb el consistori en la
seva tasca de govern; i volem animar-vos
també a votar en les properes eleccions al
Parlament de Catalunya, previstes a la tardor; i a recuperar el Govern de la Generalitat. Així, ens podrem sentir orgullosos de
ser catalans i pertànyer a una nació amb
identitat pròpia.
Visiteu el nostre web: www.ciuvh.cat.

Ja ha arribat l’estiu!

Independència, ara!

Dret a decidir, … qui?

Més que mai, l’estiu és temps de redescobrir l’esplèndida natura que ens envolta, de
desconnectar dels assumptes de cada dia,
de fer vacances, i de gaudir amb familiars i
amics de les festes que cada any s’organitzen als nostres pobles. A l’estiu encara apeteix menys llegir els comentaris de política
municipal que des de l’òptica de l’oposició
fem a aquesta columna, però conﬁo que
trobareu una estona del vostre temps per a
continuar llegint.

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!

Sumàriament, discretament, cínicament, ens
estan envaint les ombres que ens portaran,
indefectiblement, a la ceguesa total.

L’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
(OMAC), que és un dels serveis que hem reclamat moltes vegades a l’equip de Govern de
l’Ajuntament, per fi, va començar a funcionar
el passat mes de juny. Ara des de la web de
l’Ajuntament ja es poden consultar les dades
privades i accedir al catàleg de serveis i tràmits.
Els regidors socialistes també hem reclamat la
posada en funcionament dels dos Centres
de dia del municipi. D’això no us puc dir res
de nou. Fa molts mesos que els dos Centre
de dia estan acabats, però no funcionen i no
sabem quan funcionaran perquè l’equip de
Govern de l’Ajuntament no ho explica.
Amb la supressió del Patronat Municipal
d’Esports l’any 2009, els serveis esportius de
l’Ajuntament són facilitats per Llastres Serveis
Municipals, S.L.. Nosaltres considerem que
l’organització i gestió d’aquesta nova empresa municipal és molt millorable. Entre altres coses, hem criticat que no es va fer cap concurs
per a seleccionar el gerent, que l’acord de la
Junta General d’Accionistes de 23 de desembre de 2009 que el va nomenar incomplia els
estatuts de l’empresa, perquè no especificava la seva remuneració (posteriorment, se’ns
va informar que “serà aproximadament de
49.930 euros, però que s’ha de concretar”).
A la Junta General de 23 juny vam manifestar que la contractació del gerent no s’ha fet
complint l’acordat a la Junta General del 23
de desembre de 2009, que no tenim garanties de que la seva relació contractual amb
l’empresa estigui ajustada a llei, i que ell no
està desenvolupant totes les funcions d’organització i direcció que com a gerent té assignades per la Junta General d’Accionistes.
Altres serveis municipals s’estan concretant
d’acord amb el programa previst. Com a
mostra d’això puc recordar que s’està construint el menjador de l’Escola Mestral, la segona fase de l’ampliació de la Llar d’Infants
Sol i Vent, la Biblioteca i Teatre Auditori de
l’Hospitalet, i el Museu de l’Oli de Vandellòs; i que s’està elaborant el projecte del
nou poliesportiu de l’Hospitalet i també el
de l’ampliació del CAP.
L’elaboració del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) és el més important que
està fent l’Ajuntament i al nostre entendre,
ﬁns ara, s’està fent bé. És molt important la
participació dels ciutadans amb la seva elaboració, per això us encoratjo a utilitzar tots
els mitjans de participació que s’ha acordat
posar a disposició dels veïns.
Us desitjo un bon estiu i que gaudiu en plenitud de les festes dels nostres pobles.
Pots accedir a la informació del grup municipal socialista entrant a la nostra web:
www.pscvh.org

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.

Avui, en aquest article, pensem que hem
de fer referència a la sentència emesa pel
Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
de Catalunya, més que parlar d’assumptes
domèstics. Què podem dir que ja no s’hagi
dit? Poca cosa, tot i que volem expressar la
nostra opinió sobre l’assumpte.
Mireu, el gran problema de l’Estat espanyol
és, al nostre entendre, de respecte d’uns envers els altres. Sempre hem mantingut que
la Constitució del 78 fou un pacte de silenci,
en què malauradament, no es van tancar
ferides, simplement és va fer una operació
costosa, això sí, de maquillatge per poder
passar d’un règim dictatorial a un de democràtic, arrossegant, no obstant ,una herència
que s’havia de deixar categòricament enrere,
i no es va fer.
Les conseqüències ens les trobem ara, era
un fet que tard o d’hora havia de succeir.
Només cal examinar tot el que s’ha fet i s’ha
dit sobre la memòria històrica... D’un costat
ells diuen que això només serveix per obrir
velles ferides... És què s’han tancat mai? Per
obrir quelcom primer ha d’estar tancat, si
alguna cosa es manté oberta és impossible
tornar-la a obrir. D’altra banda, l’Església catòlica no ha parat de beatiﬁcar sants “màrtirs de la creuada”: Aquest fet no es podria
interpretar com reobrir velles ferides?
Un dels fets més transcendentals de la Constitució del 78 fou el que va considerar que
l’Estat estava format per 17 comunitats autònomes, mai hi hem estat d’acord. I això va
ser la clau de volta per desvirtuar de forma
radical les nacions que componen aquest
Estat. Autogovern, n’hi hagués hagut d’haver per aquelles nacions, i no aplicar el mateix estatus per a tots, això fou l’error i ara
el paguem i el continuarem pagant mentre
la nostra classe política no vulgui acceptar
aquesta realitat. Algú ens pot explicar el sentit que tenen comunitats autònomes com
Madrid, Cantàbria, La Rioja, etc. Ningú ho
pot explicar des d’un punt de vista racional;
simplement fent aquesta divisió quedaven
difuminades les autèntiques nacions integrants de l’Estat, i quan alguna d’aquestes
nacions vol reivindicar allò que per història,
cultura i sentiment li pertoca, l’Estat, que està molt ben blindat, té els mecanismes per
ensorrar-ho, i això no pot durar.
Com va dir algú, el TC ha dictat sentència
per obligació, fent un acte d’autoestima, però el més greu és que no ha fet justícia, simplement ha emès una sentència.
Sentència que per altra banda ha estat més
pròpia d’un parlament o estament purament polític que per un estament jurídic
com hauria de ser el Tribunal Constitucional. Perquè les lleis són les lleis, i és que quan
tots pensem que les lleis són interpretables,
segons com es mirin, podem, i en realitat
entrem en el terreny de l’especulació, de l’arbitrarietat i no pas en el de la justícia. Renoi
quina tristesa.
Molta salut i molta sort per a tothom.
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La primera
notícia
documentada
per establir un
servei regular
d’autobús entre
Tivissa i Reus es
remunta a l’any
1921. Jaume
Borràs Rojals,
de Tivissa,
va sol·licitar
l’autorització
per a
l’establiment
d’aquest servei.
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La línia d’autobusos Gil Vernet
de Tivissa a Reus, 1925-1962
En data 6 de juliol d’aquest any, la “Jefatura de Obras Públicas. Negociado: Automoviles” li concedia la llicència per a
l’explotació d’aquest línia. El transport de
viatgers es faria amb un l’autobús matriculat a Barcelona amb el número 1310,
el qual havia estat degudament inspeccionat.
L’esmentat servei no es va dur a terme
perquè en el propi expedient s’assenyalava que “el concesionario queda obligado
a disponer de otro vehículo, por lo menos, para atender con él a casos de accidente o deterioro del que normalmente
ha de circular”. En no poder disposar
d’un segon autobús va quedar anul·lada
aquesta llicència.
Fou en Josep Gil Vernet -“Torrero” de
Vandellòs - qui, més endavant, posaria
en funcionament aquest servei. Josep Gil
Vernet va néixer l’any 1886. Va cursar
els estudis primaris a l’escola del poble i
el batxillerat a l’Institut de Tarragona. Es
va dedicar al comerç de compra-venda
de fruits secs i també regentava un forn
de pa al carrer Amunt, en una casa que
comunicava amb el carrer de Baix. Tenia
com ajudant a Anton Santamaria Arrufat
“Mosso”, el qual, anys més tard, va tenir
un forn propi al carrer de Baix.
En Josep Gil, de jove, va viatjar molt i va
viure una temporada a Nova York i també a l’Argentina. De tornada d’aquests
viatges, l’any 1925, va sol·licitar, i li va
ser adjudicada, l’explotació del transport
de viatgers de la línia Tivissa a Reus passant per Vandellòs, Masboquera, Masriudoms, L’ Hospitalet i Cambrils.
Les tarifes màximes autoritzades
eren:
De Tivissa a L’Hospitalet
4’00 pessetes
De Tivissa a Cambrils
4’50 “
De Tivissa a Reus
5’00 “
De Vandellòs a L’Hospitalet 2’00 “
De Vandellòs a Cambrils
3 “
De Vandellòs a Reus
4 “
De l’Hospitalet a Cambrils
1 “
De l’Hospitalet a Reus
2 “
De Cambrils a Reus
1’50 “
El Sr. Gil Vernet va començar el servei
amb els autobusos: Dodge, T-1.813 de

22 places, Chevrolet, T-2.312 de 18 places i Graham Brothers, T-2.978 de 24 places.
Abans de la guerra civil va vendre el Dotge i el Braham Brothers i va comprar un
Saurer T-3.321, ( de 4 cilindres i 22 CV)
amb 25 seients i un Reo V-17.387 (de 6
cilindres i 25CV) també de 25 seients.
Durant la guerra civil es va interrompre el
servei i li van requisar dos autocars que
tenia amagats a la partida de les Moles al
terme de Tivissa.
Acabada la guerra i per por de patir represàlies, va estar amagat a Vila-seca,Taradell
i al barri del Guinardó, a Barcelona.
Finalment va retornar a Tivissa on es va
construir una casa. L’any 1946 va poder
tornar a emprendre el negoci del transport de viatgers amb els autocars: Chevrolet, Saurer i Reo. A principis dels anys
cinquanta va comprar el primer autocar
modern, un Fiat T-6286, i va canviar els
vells motors de gasolina del Reo i Saurer per motors Perkins de gasoil. El darrer
autocar que va comprar fou un Pegaso,
B-362.241.

Reo, V-17.387, amb Josep Cavallé “Catalí.

Durant aquest anys va tenir de xofers, Josep Cavallé Perelló “Catalí” i Enric Gil Jardí
“Llanero”. També conduïen els autocars
el propi Josep Gil, el seu gendre, Jaume
Saladié Monclús, i el seu ﬁll, Antoni Cabilla Sánchez.
A part del transport de viatgers, un servei molt important que realitzava era els
encàrrecs de medicaments, llibres, roba
i tot tipus de productes manufacturats
que portaven des de Reus. Feien aquest
servei els cobradors “recaders” de l’autobús. Els més coneguts i que més anys
van oferir aquest servei foren Joaquim
Perelló i Baldomero Pagès, ambdós de
Tivissa.
El Sr. Josep Gil Vernet també va explotar
la línia de Tivissa a Móra.
L’any 1962 va vendre els drets de concessió de la línia de Tivissa a Reus i tots els
autocars, excepte el Pegaso, a l’empresa
Mateu de Reus.

Fiat, T-6.286, amb Josep Cavallé “Catalí”.

El Sr. Josep Gil Vernet es va retirar jubilat
a Barcelona on va morir l’any 1965. Era el
germà gran dels dos cientíﬁcs més prestigiosos i ﬁlls il·lustres del municipi, Salvador Gil Vernet, catedràtic d’anatomia
i president de l’Associació Internacional
d’Urologia; i Emili Gil Vernet, catedràtic
d’obstetrícia i ginecologia.
Joan M. Vernet i Borràs

Informació:
- Arxiu Municipal
- Arxiu familiar de ca la Torre
- Jaume Saladié Monclús
Fotograﬁes:
Ricard Cavallé Vidal i Jaume Saladié Monclús

Episodis de la nostra història

Saurer (lo Saura), T-3.321.
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En compliment del decret-llei aprovat
ap
pel Ministeri d’Economia i Hisenda
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El Ple de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant va aprovar
el passat 23 de juny, en
sessió extraordinària,
una reducció del sou del
personal funcionari i
laboral del consistori
i dels organismes
autònoms que el
componen; així com
dels càrrecs electes.

Reducció de sous a
l’Ajuntament

Aquesta disminució dels salaris és resultant del Reial decret 8/2010, de 20 de
maig, de compliment obligatori, pel que
s’adopten mesures extraordinàries per a
la reducció del dèﬁcit públic; i de la resolució de 25 de maig del 2010 del Ministeri d’Economia i Hisenda. S’aplicarà ﬁns
al 31 de desembre de 2010.
D’altra banda, el ple va acordar també
reduir el sou de l’alcalde del municipi, Josep Castellnou, un 7%. Tot i que la reducció retributiva als càrrecs electes locals
no està expressament prevista pel Reial
decret, l’Ajuntament va decidir modiﬁcar
de forma voluntària l’import de les seves
retribucions, aplicant aquest decrement
del 7%, d’acord amb els criteris orientatius emesos per la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP).
Cal recordar que al ple del 8 de juliol de
2009, es va aprovar un nou sistema per
determinar la retribució de l’Alcalde, Josep Castellnou, recomanat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
i basat en els criteris de la Federació de
Municipis de Catalunya. Aquest sistema
suposava 5 vegades el Salari Mínim Interprofessional, és a dir, 43.680 euros
bruts anuals. De manera també voluntària, Castellnou ja va renunciar al 13%
d’aquest sou. Això signiﬁca que el batlle
cobra a ara uns 35.400 euros anuals.
Al ple d’aquell dimecres es va donar llum
verda, igualment, a rebaixar un 4,7% les

Acords destacats del ple del 26 de maig
Anteriorment, el ple va aprovar el 26 de maig l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquest document inclou la diagnosi territorial del
municipi, així com els criteris i objectius generals del nou POUM, els resultats
del procés de participació ciutadana que s’ha dut a terme en aquesta fase durant els mesos d’abril i maig; i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar.

retribucions dels regidors, que cobren
per assistir a les sessions dels òrgans collegiats de l’Ajuntament (plens, juntes de
govern i comissions). Aquest 4,7%, sumat
al 0,3% de l’increment aplicat als empleats públics estipulat per la Llei General de
Pressupostos de l’Estat per aquest 2010
al qual van renunciar els edils el mes de
gener, suposa una reducció del 5% de les
seves retribucions.

També en relació al POUM, el plenari va acordar iniciar l’expedient d’avaluació
d’impacte ambiental i la suspensió de llicències urbanístiques. L’àmbit d’aquesta suspensió engloba tant l’antic hospital com la resta d’ediﬁcacions que conformen l’illa ediﬁcada, entre les places Berenguer d’Entença i de Catalunya i la
Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant. La durada d’aquesta suspensió no pot
ser superior a un any a comptar des del moment de la publicació de l’acord.
L’Ajuntament considera necessària la protecció ambiental d’aquest ediﬁci gòtic
per part del POUM, atès que és la més signiﬁcativa i identiﬁcativa del nucli de
l’Hospitalet. De fet, aquest monument històric està declarat bé d’interès nacional.

Representants municipals assisteixen a
la presentació de l’Estudi Epidemiològic
organitzada per AMAC

El ple del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) va
aprovar el 23 de juny, per unanimitat, un informe
favorable a la sol·licitud de renovació de l’autorització d’explotació de la central nuclear Vandellòs
II, per un període addicional de 10 anys més.
Aquest informe ha estat tramès al Ministeri d’Indústria, Turismo y Comercio, que és l’òrgan competent per acceptar la nova llicència d’explotació.

L’alcalde del municipi, Josep Castellnou, acompanyat de diversos
regidors i de la TVV, va assistir el
passat 7 de juliol a la jornada de
presentació de l’Estudi Epidemiològic organitzada per l’Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC).
Durant aquesta jornada, que es
va celebrar a l’Escola Politécnica
Superior de la Universidad Autónoma de Madrid, representants
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i de l’Instituto de Salud
Carlos III van informar als assistents sobre les conclusions de
l’estudi realitzat conjuntament,
en resposta a un mandat del
Congreso de los Diputados.
Les conclusions diuen el següent:
- Les dosis estimades acumulades
que hauria rebut la població de les
àrees d’estudi -uns 8 milions de
persones per any a l’àrea de 0 a 30

El CSN aprova
prorrogar 10 anys la
vida de Vandellòs II

Cicle Formatiu Superior
per als professionals de les
centrals nuclears

km, entre 1975 i 2003- a causa del
funcionament de les instal·lacions
són molt reduïdes, i estan molt per
sota dels nivells que podrien afectar a la seva salut.
- No s’ha detectat un increment
de la mortaldat per càncer associada al funcionament de les
instal·lacions.

- No s’han detectat increments
de mortaldat per càncer causats
per la radiació natural.
L’estudi complet, així com el
resum tècnic i el díptic dels
resultats estan disponibles a
la pàgina web del CSN www.
csn.es

El Departament d’Educació de la Generalitat i l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E. (ANAV),
han signat un conveni de col·laboració per impartir un Cicle Formatiu de Grau Superior sobre
Sistemes de Regulació i Control Automàtics, orientat a les necessitats i particularitats de les centrals nuclears. Aquest acord serà vigent ﬁns a la
ﬁnalització del curs 2012-2013, amb la possibilitat
de continuar col·laborant en cursos posteriors, i
permetrà als treballadors d’ANAV i empreses collaboradores accedir a una titulació reconeguda
que faciliti la seva qualiﬁcació i promoció professional. Més informació a www.anav.es
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El nou ediﬁci tindrà uns 2.000 metres quadrats de superfície
perfície

El projecte d’ampliació del CAP de
l’Hospitalet, en procés de redacció

Actualitat

IDETSA, l’empresa municipal que té encomanada
la gestió d’algunes obres
públiques
promogudes
pel consistori, va adjudicar la redacció del projecte d’ampliació del Centre
d’Assistència
Primària
(CAP) de l’Hospitalet de
l’Infant a Abad, Altabàs,
Àlvaro, Raventós Arquitectes SCP. Aquesta empresa s’ha compromès a
tenir redactat el projecte a
ﬁnals d’estiu.
Al procediment negociat que es
va obrir per adjudicar la redacció
d’aquest projecte, s’hi van presentar un total d’11 empreses i es va
triar l’empresa abans esmentada
perquè es va considerar que la seva proposta és la que més s’ajusta
al Pla Funcional del Departament
de Salut de la Generalitat.
El nou ediﬁci del CAP tindrà uns
2.000 metres quadrats de superfície (uns 1.300 més dels que disposa actualment) i incorporarà 3
nous serveis: diagnosi per la imatge, rehabilitació i una àrea per
al personal del transport sanitari
d’urgències, segons ha explicat el
regidor de Salut, Francesc Blanch.
D’aquesta manera, els ciutadans
no hauran de desplaçar-se ﬁns a

altres poblacions per rebre aquests
serveis, ha assenyalat Blanch, tot
afegint que l’Ajuntament habilitarà una nova zona d’aparcament.
Pel que fa a les raons per les quals
es vol tirar endavant aquesta ampliació, el regidor de Salut ha al·ludit
a l’increment constant de la població que hi ha hagut en els darrers
anys i a la necessitat d’espai al CAP
que hi ha a hores d’ara
Es calcula que l’ampliació del Centre d’Assistència Primària i el condicionament de la zona costarà
gairebé uns 4 milions d’euros. El
Departament de Salut finançarà
una part d’aquest projecte i de la
resta se n’ocuparà l’Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

El Bisbat de Tortosa cedeix una
casa de Masriudoms a l’Ajuntament

Les obres del nou
menjador escolar són a
punt de ﬁnalitzar
Els alumnes de l’Escola Mestral i
de la llar d’infants ‘Sol i Vent’ de
l’Hospitalet de l’Infant disposaran
el curs vinent d’un nou menjador
escolar. L’empresa adjudicatària de
les obres, Incoex B.S, està acabant
els treballs de construcció.
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Serà un ediﬁci de planta baixa,
compost per un vestíbul, cuina,
sala de menjador, sala polivalent i
banys, de 347,87 metres quadrats
de superfície. Aquest ediﬁci estarà
situat entre l’Escola Mestral i el pavelló cobert i tindrà un estil sobri.

El Bisbat de Tortosa ha cedit a l’Ajuntament
l’immoble ubicat al carrer Major, núm. 9
de Masriudoms. El consistori destinarà
aquesta casa de 244 metres quadrats de
superfície construïda a la població, perquè
la pugui utilitzar com a espai de caràcter cívic i social; i a la Parròquia de Sant
Jaume, perquè la faci servir per ubicar el
despatx parroquial, guardar els llibres sacramentals, atendre els feligresos i fer la
catequesi, etc.
Això serà possible gràcies al conveni signat
entre l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, Josep Castellnou, en represen-

tació de l’Ajuntament; i el rector de la Parròquia Sant Jaume de Masriudoms, pertanyent al Bisbat de Tortosa, Julià Escudé.
Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament
s’ha compromès a fer tot un seguit
d’actuacions per la millora i condicionament de l’immoble, per donar-li condicions
de total habitabilitat, en el termini d’un any.
Cal tenir en compte que actualment aquest
ediﬁci es troba en un estat molt deteriorat,
tal com ha destacat el batlle.
El consistori també es farà càrrec del consum d’energia elèctrica de l’immoble.
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L’Ajunta
L’Ajuntament
vol inaugurar aquest centre
d’interpretació de l’oli a la Festa Major del poble
d’interp
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L’antic molí de l’oli
de Vandellòs serà
aviat un museu
En aquests moments, s’estan duent a terme les obres de rehabilitació del Molí d’Oli-Centre d’Interpretació de l’oli. IDETSA va
adjudicar aquestes obres a l’empresa COSAM, SCP per un import
de gairebé 153.000 euros; i la museïtzació, a l’empresa Simbòlic
Comunicació S.L, per un import de 225.000 euros.

Es milloraran les xarxes
d’aigua i l’enllumenat de
l’Hospitalet de l’Infant
L’Ajuntament ha adjudicat les obres de millora de les xarxes
d’abastament d’aigua potable i de sanejament de 2 carrers de
l’Hospitalet: el del carrer La Torre a l’empresa Retorvan S.L per un
import de 160.000 euros (sense IVA); i el del carrer Cometes a
l’empresa Alter, per 108.750,71 euros (sense IVA).
També ha adjudicat la renovació de l’enllumenat públic a diversos
carrers del mateix poble. En aquest cas, a Instal·lacions i Muntatges
Sabaté SL, per 124.179,50 euros (sense IVA).
Tots 3 projectes estan inclosos al Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL) i començaran a executar-se després de l’estiu,
per no causar molèsties als veïns i turistes. I es calcula que estaran
enllestits entre ﬁnals d’any i principis de l’any que ve.
Amb la renovació de les xarxes d’aigua potable i de clavegueram
del carrers Cometes i La Torre, situats dins del nucli urbà més antic de l’Hospitalet, just per sobre de la Plaça Catalunya, es pretén
‘continuar el procés de millora de serveis bàsics i de la qualitat en
el tractament de les aigües residuals i el control dels abocaments a
la riera i al mar del nucli antic de la població’, ha explicat l’alcalde,
Josep Castellnou.
També es vol separar deﬁnitivament les xarxes de pluvials de les residuals i evitar les pèrdues i les avaries de les xarxes d’abastament
d’aigua potable, que estan envellides, segons ha afegit l’alcalde.
Pel que fa a la renovació de l’enllumenat públic, Josep Castellnou
ha precisat que afectarà a diversos carrers situats al nord-est de
l’Hospitalet. En concret, a la carretera de l’Hospitalet de l’Infant a
la Mora (des de l’entrada del poble ﬁns als carrers Terra Alta i Plaça
Berenguer); i als carrers Terra Alta, L’Estació, Jaume I, Alt Camp, Baix
Camp i de la Ribera.
En aquestes vies, es substituiran els punts de llum per uns altres de
major rendiment que disminueixin la contaminació lumínica i el consum d’energia elèctrica.
Amb aquests projectes es donarà feina a persones que es troben a
l’atur.

Els treballs de rehabilitació provocaran canvis en
l’arquitectura i les instal·lacions actuals de l’ediﬁci de l’antic molí d’oli de la cooperativa de Vandellòs, que l’Ajuntament va adquirir l’any 1996.
Un cop ﬁnalitzats, l’ediﬁci acollirà el centre d’interpretació de l’oli. Aquest centre, a mode de
museu, recollirà d’una banda els diferents processos de l’elaboració de l’oli (amb una àmplia
col·lecció d’eines i maquinària), així com diferents testimonis de les persones directament relacionades amb els processos que se’n deriven.
‘La idea és inaugurar aquest centre d’interpretació, que tindrà una superfície d’exposició de 275
m2 aproximadament, a ﬁnals de setembre, coincidint amb la Festa Major de Vandellòs. A partir
d’aleshores, s’oferiran visites guiades i concertades’, ha explicat la regidora de Cultura, Maite
Boquera.

Boquera ha incidit en el paper protagonista que tenen els veïns en aquest projecte.
En aquest sentit, ha dit: ‘Es vol construir a
partir dels testimonis, amb noms i cognoms,
de les seves experiències, de les seves històries personals. Volem treure el màxim proﬁt
al factor humà, a la proximitat, a l’autenticitat’. Per aquest motiu, tal com consta al
projecte de museïtzació que va encarregar el
consistori i la Diputació de Tarragona a l’empresa Simbòlic Comunicació S.L , s’inclouran
fotograﬁes i audiovisuals de gent de Vandellòs. Testimonials, tant escrits com locucions, transcrits amb la parla de la gent del
territori. Entre aquests documents, hi haurà
una pel·lícula sobre el procés d’elaboració
de l’oli des de la recollida d’olives, titulada
‘El nostre oli’, rodada l’any 1976, que han
cedit a l’Ajuntament 2 veïns: l’Albert Lanceta i el Ramon Agulló.

S’estan fent la 2a ampliació
de la llar d’infants Sol i Vent
D’aquesta manera, aquest centre escolar d’educació infantil situat entre el carrer Alamanda i la
Plaça d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant disposarà el curs vinent de 2 aules més amb els seus
respectius serveis, a l’ala esquerra de l’edifici.
Aquesta part tindrà una superfície de 182 metres
quadrats, amb porxos i patis inclosos.
Això és el que mesura també l’ala dreta de l’ediﬁci que es va acabar de construir a ﬁnals de febrer,
aproximadament, quan van ﬁnalitzar les obres de
la primera fase de l’ampliació. De fet, l’ala esquerra serà exactament igual que l’ala dreta i tindrà
les mateixes característiques.
IDETSA, l’empresa municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que té encomanada la gestió
d’algunes obres públiques promogudes pel con-

sistori, va adjudicar aquests treballs de la 2a fase d’ampliació de la llar d’infants Sol i Vent a la
constructora INCOEX BS, S.L, per un import de
gairebé 280.000 euros.
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Estarà instal·lada a la tardor i la podran gaudir els jugadors
adors de la
categoria regional i també de futbol base

Gespa artiﬁcial per
al camp de futbol de
l’Arenal de L’Hospitalet
S’embelleix la
primera línia
de mar
Els qui caminen sovint pel passeig marítim de L’Hospitalet de l’Infant hauran apreciat que l’Ajuntament
ha plantat una vintena de palmeres des del tram situat a la Base Nàutica en direcció al port. En aquesta
zona s’han substituït els parterres amb plantes que
hi havia per palmeres amb troncs de 2,5 m. d’alçada i 50-60 cm. de diàmetre, que són més resistents
als salnitre.
La idea, tal com ha assenyalat el regidor Brauli Conejo, és que hi hagi palmeres a tota la primera línia
de mar.

En concret, inclourà la instal·lació d’una superfície
total de gespa de 6.912 m2 i d’un sistema de reg
automàtic; a més del condicionament del terreny,
l’execució d’un sistema de drenatge especíﬁc d’alt
rendiment; i la col·locació d’un equipament esportiu complet. I és que en aquest terreny no només
s’ubicarà i senyalitzarà 1 camp de futbol d’11; sinó
també i com a novetat, 2 camps de futbol 7.
Aquesta no serà la única novetat, segons explica el
regidor d’Esports, Joan Carles Vidal: ‘Aquest projec-

te em fa molta il·lusió perquè permetrà als esportistes del municipi jugar en més bones condicions.
A més, quan estigui acabat el nou camp, el podran
utilitzar per entrenar i competir tant els jugadors de
la categoria regional com els de futbol base, que
ﬁns ara no ho podien fer i són una seixantena’. Així
podran practicar aquest esport més de 150 esportistes. Vidal s’ha referit també a l’estalvi d’aigua i
de treballs de manteniment que comportarà la
instal·lació de la gespa artiﬁcial, que feia temps que
estava pendent d’un permís de Costes.

Restaurades les instal·lacions
de la zona Àster
L’Ajuntament ha restaurat les dependències de la Zona Àster de
l’Hospitalet, que daten dels inicis del
1970 i són obra de l’arquitecte Bonet Castellana.
Aquests treballs, que es van iniciar
fa ara 8 anys amb l’escola taller del
Consell Comarcal del Baix Camp i
s’han dut a terme de forma continuada, han consistit sobretot en el
canvi i arranjament de les fustes que
hi ha tant a l’exterior com a l’interior de les instal·lacions que avui dia
acullen el Patronat Municipal d’Esports, la Policia Local, els Jutjats, els
Serveis Socials, el Punt Òmnia, el Casal de Joves, el pavelló poliesportiu
d’HIFRENSA, la residència esportiva,
el bar i el Club de Judo. També s’ha
canviat la xarxa elèctrica, per adaptar-la a la normativa.
‘Són fustes que estaven molt
malmeses i que hem hagut d’ar-

Noves escales per
accedir a la platja
de l’Almadrava
El consistori ha instal·lat unes escales de fusta per accedir a la platja de l’Almadrava des de l’extrem nord,
és a dir, des de l’aparcament municipal. ‘L’any passat
els usuaris d’aquesta platja baixaven per la pendent
de sorra i roques que hi ha on hem col·locat les escales i això comportava un perill. Per aquest motiu,
hem volgut facilitar l’accés, a través d’aquestes escales que queden integrades al paisatge; i hem ﬁcat
uns pals de fusta per protegir les plantes autòctones’, ha explicat el representant de l’Almadrava a
l’Ajuntament, Benjamí Reixac.

El manteniment de
les platges té un
cost anual de més de
185.000 euros
reglar o substituir per altres de
noves, respectant sempre l’obra
de l’arquitecte Bonet’, ha assenyalat el regidor d’Obres, Serveis
i Manteniment, Brauli Conejo,
tot agraint la feina que ha realitzat durant aquest temps l’escola taller del Consell Comarcal del
Baix Camp.

Conejo ha explicat també que
a l’antiga escola Àster, s’han aixecat unes portes d’accés i uns
murets de separació entre els diferents elements modulars que la
conformen; i s’han refet els patis;
i s’han col·locat noves jardineres a
la part del darrera de la residència
esportiva, entre altres millores.

L’Ajuntament es gasta cada any més de 185.000
euros en mantenir en bon estat les 4 platges del
municipi durant l’estiu. Aquest és l’import que paga íntegrament el consistori pel servei de salvament
i socorrisme, que suposa una despesa d’uns 114.000
euros; pel balissament i condicionament dels espais,
que té un pressupost d’uns 38.000 euros; i pel personal que s’encarrega de la neteja. I és que des del
passat 15 de juny estan treballant tots els dies de la
setmana a jornada completa 2 tractoristes i 2 peons,
realitzant les tasques de neteja.

Actualitat

El camp de
futbol de
l’Arenal,
situat entre
el Passeig de
l’Arenal i el
Passeig Marítim de L’Hospitalet de
l’Infant, tindrà
ben aviat
gespa artiﬁcial. El projecte
d’instal·lació
d’aquesta
herba d’última generació
s’ha adjudicat
recentment
i segons es
preveu, estarà enllestit
a la tardor.
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Aquesta
A
questa operació es realitza cada cinc anys
any per a observar l’estat de les estructures
a desmantellar quan ﬁnalitzi el període de latència.

Actualitat

Una nova càmera robotitzada ens
10 ensenya l’interior del calaix del reactor
Dins de les activitats de
vigilància de la Latència
de la Instal·lació
Vandellòs I s’ha realitzat
una prova d’inspecció
visual de l’interior
de l’antic reactor.
Mitjançant un sistema
robotitzat de televisió
d’alta resolució, els
tècnics d’Enresa han
comprovat el bon estat
en què es mantenen les
estructures internes.
Visualitzar l’estat de l’interior del calaix
del reactor de Vandellòs I ha estat una
operació de gran calat en la qual han participat ﬁns a un total de setze tècnics i
observadors. El calaix, segellat en estat
de latència ﬁns l’any 2028, s’inspecciona
amb una video-càmera cada cinc anys.
En aquesta ocasió, Enresa ha renovat el
seu sistema d’observació amb l’encàrrec
d’una nova màquina que incorpora millores tecnològiques respecte a una altra
anterior i la fa més lleugera i manipulable.
La nova màquina ha estat desenvolupada
per Nusin, una enginyeria especialitzada
en disseny industrial i amb una àmplia
experiència en el sector nuclear. El nou
mecanisme té una forma cilíndrica que
s’acobla amb precisió als pous de càrrega i baixa verticalment a través d’ells. Des
d’un control remot, el sistema permet als
tècnics desplegar un braç ﬁns a situar-lo
en una posició horitzontal i una càmera
de televisió amb il·luminació incorporada ofereix una visió nítida de l’estat de
les estructures movent-se en un angle de
360 graus.

Tècnics d’Enresa davant el monitor que els ha permès observar l’interior del calaix del reactor.

L’objectiu de l’operació duta a terme
amb aquesta nova maquinària era conèixer al detall com evolucionen durant
l’etapa de latència diversos elements de
les estructures interiors -com poden ser
cargols i canonades-, que en l’actualitat estan sotmesos a unes condicions
diferents a les que van tenir durant la
vida operativa de la central. Les zones
inspeccionades corresponen als punts
crítics que estan recollits en les especiﬁcacions tècniques que han marcat les
autoritats.

A més a més, en aquesta operació
s’han extret mostres d’uns testimonis
de corrosió introduïts fa vuit anys que
han permès realitzar càlculs respecte al
grau d’oxidació de diferents metalls sotmesos a les mateixes condicions d’humitat que les estructures del reactor. El
resultat, tant per les anàlisis com per la
inspecció visual, ha permès comprovar
el bon estat de totes les estructures i
la incidència pràcticament nul·la de la
corrosió, fet que garantirà al seva segu-

retat al llarg dels 18 anys de període de
latència que resten per complir-se.
Aquests treballs van despertar interès entre
tècnics del sector industrial. De fet, hi van assistir com a personal de supervisió i suport
especialistes de l’àrea d’Enginyeria de la seu
central d’Enresa, però també es van personar
com a observadors diversos investigadors de
la Universitat Rovira i Virgili i del Centre Nacional d’Investigacions Metal·lúrgiques, que
forma part de l’agència estatal CSIC, el major
organisme públic d’investigació d’Espanya.

L’Espai Enresa Vandellòs, en plena forma
L’Espai Enresa Vandellòs, nom que rep del centre de visites del CT Mestral, ha rebut en el que portem d’any
prop de 3.000 persones i es va apropant pas a pas la
xifra de 50.000 visitants des que va començar a entrar
en servei l’any 1998 per a donar a conèixer a la societat
la tasca de l’empresa en el desmantellament de l’antiga central nuclear de Vandellòs I i la present etapa de
Latència. Aquestes visites són un element essencial del
compromís de l’empresa pública Enresa amb la transparència i el dret a la informació del ciutadà.
El centre està obert a tot tipus de públic, malgrat que
els que més sol·liciten la visita són estudiants de ciència
i tecnologia tant de batxillerat com d’ensenyaments superiors. Entre aquests últims s’ha d’esmentar: el Màster
de Tecnologies de Generació d’Energia Elèctrica de la
Universitat Politècnica de Madrid i l’empresa Tecnatom,
el Màster en Periodisme i Comunicació de la Ciència, la
Tecnologia i el Medi Ambient de la Universitat Carles III
de Madrid i l’Institut d’Enginyeria Energètica de la Universitat Politècnica de Valencia. La metodologia de planiﬁcació i treball desenvolupada en el desmantellament
juntament amb el valor afegit que aporta la divisió de
recerca i desenvolupament actual són els punts forts
que valoren els visitants un cop ﬁnalitzen la visita.
Més enllà dels grups que per interès professional s’acosten al l’Espai Enresa del Centre Tecnològic Mestral, organismes institucionals i col·lectius de l’entorn s’interessen
cada cop més per conèixer la Instal·lació. Així, empreses
ubicades a Reus i un club esportiu de Mont-roig del

Grup del Màster de Tecnologies de Generació d’Energia Elèctrica de la Universitat Politècnica de Madrid i Tecnatom, el dia 4
de juny de 2010.

Camp han gaudit de la visita durant aquests últims mesos. Finalment, s’ha d’esmentar la visita del cap de la

unitat de Protecció Civil de Tarragona, Xavier Vallverdú,
que s’ha incorporat fa pocs mesos a aquest càrrec.

Agost 2010
La Revista

El període de matriculació començarà a ﬁnals de setembre
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El 22 de setembre s’obrirà el període de matriculació
per als nous cursos de català que organitza a
l’Hospitalet de l’Infant el Centre de Normalització
Lingüística (CNL) i l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
Aquest dia i el 23 de setembre es matricularà l’antic alumnat; els dies 27 i
29 de setembre es faran les proves per
a les persones que no sàpiguen quin
nivell han de cursar; i els dies 28 i 30
de setembre es faran les inscripcions.

Els cursos, que s’iniciaran els dies 4 i 5
d’octubre i ﬁnalitzaran el 25 i 31 d’octubre, s’impartiran a les Escoles Velles
de l’Hospitalet de l’Infant. Per aquest
primer quadrimestre del curs 20102011, els nivells que s’organitzen són:

Subvencions per pagar
els llibres de text i
ordinadors escolars
Per ajudar econòmicament els pares en la compra dels llibres de
text, impresos i digitals, i els ordinadors escolars, l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
ha posat en marxa el programa
municipal de subvenció i reutilització de llibres de text 20102011. Aquest programa també té
com a objectiu fomentar entre els
nens i nenes els valors de la responsabilitat i el respecte vers els
companys, així com la cultura de
l’aproﬁtament dels recursos.
Els destinataris són els alumnes
dels centres d’ensenyament Escola Mestral, Escola Valdelors i IES
Berenguer d’Entença (ESO) que
estiguin empadronats al municipi
abans de l’1 d’abril de 2010.
En concret, se subvencionarà en
un 50% el preu dels llibres de text
impresos dels alumnes que cursen
ESO a l’institut; i també el preu
dels llibres de text digitals i dels
ordinadors escolars dels alumnes que cursen 1er i 2on d’ESO.
Aquesta, precisament, és la novetat del programa de subvencions
d’aquest proper any acadèmic, segons ha destacat la regidora d’Ensenyament, Maite Boquera.
Els pares o tutors legals dels alumnes d’educació infantil (P3, P4 i
P5) i els del cicle inicial de Primària (1er i 2n) també podran rebre
una subvenció del 50% del preu

dels llibres de text impresos que
paguen.
En el cas dels alumnes de 3r, 4t,
5è i 6è de Primària, s’aplicarà el
programa de reutilització de llibres. És a dir, podran rebre en
préstec, de forma gratuïta, per
part de l’Ajuntament els llibres
de llengua (català, castellà i anglès), de matemàtiques i de medi
(social i natural). El preu dels llibres de text de plàstica, música i
religió, així com dels quaderns de
llengua, sobre els quals els estudiants treballen directament, se
subvencionarà en un 50%, igualment.
Per acollir-se a aquests ajuts, els
interessats hauran d’omplir la
sol·licitud i presentar la factura
de la compra a l’Oﬁcina Municipal d’Atenció al Ciutadà a l’Hospitalet de l’Infant o a Vandellòs,
o bé mitjançant l’Oﬁcina Virtual
d’Atenció al Ciutadà. Només seran subvencionables els llibres
de text impresos i els ordinadors
escolars que s’hagin adquirit en
establiments comercials del municipi. El termini de presentació de
les sol·licituds començarà l’1 de
setembre i ﬁnalitzarà el 30 de novembre de 2010.
L’Ajuntament destinarà 49.000
euros a aquests ajuts, dels quals
se’n van beneﬁciar el curs passat
més de 500 escolars.

Bàsic 1 i 3, Elemental 2, Intermedi 1; i,
per quart cop consecutiu al municipi,
cursos a distància per a persones que
parlen català (de nivell Intermedi 1, 2 i
3; i de Suﬁciència 1, 2 i 3).
De cara a la tardor, l’Ajuntament i
el CNL tornaran a engegar també la
campanya ‘Voluntariat per la llengua’.
Les persones que formin parelles lingüístiques tindran l’oportunitat de participar en una sèrie d’activitats lúdiques
i culturals.

L’últim any acadèmic es van organitzar al
municipi un total de 7 cursos presencials: les
sessions Català d’urgència al restaurant, B1,
B2, B3, E1, E2 i E3, adreçats a no catalanoparlants, i dues edicions de cursos a distància per
a catalanoparlants, que van poder seguir des
de l’I1 ﬁns a l’S3. Hi va haver un total de 144
inscripcions.
Per tercer any consecutiu també es va dur a
terme al municipi el programa “Voluntariat
per la llengua”, amb la formació de 20 parelles lingüístiques.

Més
formació
per a
adults
L’Àrea de Cultura
i Ensenyament de
l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
ha organitzat novament cursos per
adults. El període de
formalització de les
matriculacions s’ha
iniciat aquest mes
d’agost i ﬁnalitzarà
el 7 de setembre a
les oﬁcines municipals (l’Ajuntament
d e Va n d e l l ò s , l a
Casa de la Vila de
l’Hospitalet de l’Infant i el Viver d’Empreses).
En concret, s’ofereixen 2 cursos: un
de preparació per
la prova d’accés als
Cicles Formatius de
Grau Superior (CFGS); i un altre orientat a l’obtenció
del títol de graduat en Educació Secundària (GES), que
s’impartiran al Viver
d’Empreses.
El curs passat, 20092010, una cinquantena d’adults es van
apuntar a aquests
cursos.

L’Ajuntament ha ofert
pràctiques a una
dotzena d’alumnes
Una dotzena d’estudiants han fet pràctiques a diverses dependències de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant en els darrers 20 mesos. Això ha estat possible gràcies
als convenis que ha signat el consistori amb diferents centres
educatius. Entre aquests, sobretot amb l’IES Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant, però també amb l’IES Baix
Camp de Reus, l’IES de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils; i els instituts de Tarragona: IES Pere Martell i IES Francesc
Vidal i Barraquer. També hi ha hagut en pràctiques un alumne
de Centros de Formación Disced-Instituto INTER i una alumna
del Lycéé Mezeray (França).
D’aquesta manera, l’Ajuntament ha volgut ‘ajudar els joves
a millorar la seva formació i a introduir-se en el món laboral,
proporcionant-los l’oportunitat de dur a terme tasques relacionades amb els estudis que cursen durant un termini de 3 a
6 mesos’, segons ha explicat la regidora de Recursos Humans,
Mònica Boquera.
Així, per exemple, aquells que s’estan preparant per ser educadors, han pogut fer pràctiques al Patronat Municipal de la
Llar d’Infants. Al Viver d’Empreses i a l’Ajuntament, en canvi,
s’hi han desenvolupat les pràctiques dels interessats en la informàtica i la gestió. També s’han fet pràctiques d’informador
al Patronat de Turisme.

Actualitat

Nous cursos de català

Cal recordar que la cloenda del cursos de
català del darrer any acadèmic va tenir lloc el
9 de juny a la Casa de la Vila, on es van lliurar
els certiﬁcats a l’alumnat que havia superat el
curs. Aquest acte va ser presidit per la regidora
d’Ensenyament, Maite Boquera; i la directora
del CNL de l’Àrea de Reus, Anna Saperas.
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Eonomia i treball
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Ja s’ha acabat la 1a fase de reforma i condicionament de
2 aules i un espai de plató al Viver d’Empreses. S’han adequat, doncs, 2 naus 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).

En aquesta edició 17 alumnes de l’institut han
presentat 12 projectes empresarials

Es lliuren els guardons dels
Premis ‘Enﬁla el teu futur’
La sala d’actes de l’IES Berenguer d’Entença de l’Hospitalet
de l’Infant va acollir el passat 26
de maig l’acte de lliurament dels
guardons dels Premis ‘Enﬁla el
teu futur’ per a joves emprenedors de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant. En aquesta 3a edició, hi han pres part 17 alumnes
de l’institut i s’han presentat
12 projectes empresarials dins
dels sectors d’oci, restauració,
esports, comerç, logística, etc.
Aquests Plans d’Empresa, elaborats individualment o en grup segon el model del Viver
d’Empreses IDETSA (Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies S.A), han estat avaluats per una comissió integrada per membres
de la corporació local, de l’institut i del Servei
d’Assessorament a Emprenedors (SAE). Aquest
jurat ha tingut en compte la viabilitat dels treballs, així com altres criteris relacionats amb
l’originalitat, la coherència, la presentació formal,
l’organització i gestió, el màrqueting, aspectes
econòmico-ﬁnancers i jurídics, ﬁscals, etc.
Com a resultat d’aquesta avaluació, la María Bielsa Latre i l’Alexandra Lara Jiménez han guanyat

el 1er premi amb el seu projecte titulat ‘Safe point’. Aquest treball tracta d’ubicar una discoteca
amb tres pistes al polígon industrial Les Tàpies II,
ampliant així l’oferta d’oci del municipi. ‘És un
excel·lent pla, tant en l’execució com en la recerca de la informació’, segons ha opinat el jurat.
La Cristina Borràs Chavarría i el Ricardo Ramón
Macko han aconseguit el 2on premi, amb el projecte ‘Única’, que proposa la creació d’un comerç
innovador de venda de bijuteria; i el Rubén Fontarosa Auví i l’Abundi Bordera Vernet han obtingut el 3er premi, amb ‘Bicillòs’, un projecte de
‘bicing’ a l’estil del que existeix a Barcelona, amb
parades a Vandellòs, Masriudoms, Masboquera,
l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava. També s’ha
concedit un accèssit. En aquest cas, a la Patrícia
Peralbo Gomollón i la Tamara Usach Muñoz, per
la seva idea de muntar el ‘Bar restaurant Paradise.
Trimer S.L, de menjar ràpid i preu econòmic’.
El 1er premi ha estat dotat amb 2 netbooks; el
2on, amb 2 Ipods; i el 3r i l’accèssit, amb MP-5
(un per cada integrant dels grups). La resta de
participants han rebut un MP-4.
A l’acte de lliurament d’aquests guardons, que
tenen com a objectiu fomentar la cultura emprenedora al municipi, hi van assistir l’alcalde Josep
Castellnou; la regidora de Promoció Econòmica,
Mònica Boquera; i el director de l’IES Berenguer
d’Entença, Josep Maria Cartanyà.

Una quarantena de cursos
al Viver d’empreses
Al Viver d’empreses, situat al polígon Les Tàpies, s’han impartit aquest
2009-2010 gairebé una
quarantena de cursos o dit
d’una altra manera, prop
de 800 hores de formació.
A aquests 36 cursos es van
inscriure un total de 648
persones.
El primer curs va començar el 16 de setembre de
2009 i l’últim va acabar el
20 de juliol. Durant aquest
temps, un total de 442
persones han obtingut els
diplomes corresponents
i han aproﬁtat l’oferta
formativa
organitzada
per IDETSA, que ha inclòs
cursos d’oﬁmàtica bàsica
(Excel 2007, Word 2007),
d’aplicacions estàndards
de disseny gràﬁc (Photoshop, Dreamweaver), d’anglès bàsic i intermedi i de
comptabilitat,
destinats
prioritàriament a treballadors/es en actiu.
Amb l’objectiu de fomentar la innovació en la gestió en el dia a dia de les
empreses i superar així
la constant pressió dels
competidors, la recerca de
nous nínxols de mercat i
un enfocament més espe-

“Al Viver d’Empreses t’ajuden a planiﬁcarte i a veure per on pots créixer i caure”

Un altre dels secrets és la seva experiència prèvia com
a client d’altres empreses distribuïdores. I és que el

Alguns d’aquests cursos
han dut per títol, per exemple: ‘ La Travessia, 18 claus
per arribar a bon port’; ‘ La
Innovació en la direcció de
persones’; ‘Desenvolupament d’habilitats d’atenció telefònica i gestió de
reclamacions’; ‘Conﬂictes:
eines per a la prevenció i
solució’; i ‘Comunicació
efectiva i lideratge: l’art de
dirigir persones’.
Cal tenir en compte que el
Servei de Formació d’IDETSA pretén augmentar la
inserció laboral en el municipi mitjançant una millora
en la formació de la població activa, ha apuntat
la regidora de Promoció
Econòmica, Mònica Boquera, tot encoratjant els
ciutadans a apuntar-se als
nous cursos que s’oferiran
a la tardor.

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

‘Al veure els problemes freqüents que tenia amb el
servei de repartiment, se’m va acudir muntar la meva
pròpia empresa de distribució’, aﬁrma el Marcel, tot
explicant que aleshores va acudir al Servei d’Assessorament als Emprenedors (SAE) que s’ofereix al Viver
d’Empreses.

El Marcel Aragonès és un bon exemple d’emprenedor
en temps de crisi. El mes de gener de 2009 va crear
l’empresa Costa Distribucions Publicitàries S.L i a hores
d’ara té 12 treballadors, una ﬂota de 5 vehicles i una
nau al polígon industrial Les Tàpies. A més, compta ja amb una trentena de clients de tot tipus: grans
empreses comercials, establiments locals, impremtes i
institucions. Segons calcula, cada mes reparteix ﬁns a
2 milions de publicacions i materials publicitaris, de diferents formats, per tota la província.
Per Aragonès, la bona ubicació del seu magatzem, al
polígon Les Tàpies, és un dels secrets de l’èxit: ‘Està al
mig de la demarcació, en un lloc molt ben comunicat,
la qual cosa fa que puguem cobrir tot el territori en
poc temps’, remarca.

cíﬁc a determinats grups
de clients, IDETSA, l’organisme municipal que vetlla
pel desenvolupament econòmic de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, també
ha organitzat uns cursos
adaptats a les diferents
àrees de les empreses i de
les persones que hi presten els seus serveis.

‘Allà em van fer pensar en coses que ﬁns aleshores no
havia tingut en compte, com ara, el Pla d’Empresa. I
em van ajudar a planiﬁcar-me, a veure per on podia
créixer i caure’, assenyala.

L’empresari Marcel Aragonès.
Marcel té des de fa 7 anys una agència de publicitat
i comunicació a Miami Platja i edita la revista gratuïta
‘Costa Magazine’.

L’empenta del Marcel Aragonès ha aconseguit ja un
reconeixement públic. Com a entitat generadora
d’ocupació en el sector innovador de la logística, Costa Distribucions Publicitàries S.L., ha estat qualiﬁcada
com a Iniciativa Local d’Ocupació pel SOC i a ﬁnals del
2009 també va ser ﬁnalista dels VI Premis Reus a la
Creació d’Empreses.

Març
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S’han editat uns opuscles per donar a conèixer aquests itineraris que es poden fer al municipi

Una dotzena
de rutes de
senderisme al
vostre abast
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El Patronat de Turisme de L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors ha organitzat, amb la collaboració del Centre Excursionista Serres del
Mestral, en Joan Berenguer i en Conrad Solé, un
total de 12 rutes de senderisme pel municipi.
Dues d’aquestes rutes transcorren pel nucli de L’Hospitalet de
l’Infant; i la resta, per l’interior
de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. N’hi ha de diversos nivells i graus de diﬁcultat (fàcil,
mitjana i alta) i permeten apreciar la bellesa paisatgística del
municipi, que es caracteritza
per la seva combinació de mar i
muntanya.
Les persones que segueixin
aquest recorreguts podran admirar les magniﬁques vistes que
hi ha des dels miradors; i punts
emblemàtics com Ca la Torre, els

antics rentadors, alguns poblats
ibèrics, l’ermita de Sant Roc, el
poble deshabitats de Castelló i
Remullà, la Platja del Torn, etc.,
segons ha explicat la regidora de
Turisme, Maite Boquera.
Per tal que els ciutadans i turistes coneguin aquests itineraris,
el patronat ha editat uns opuscles que contenen un mapa de
les rutes, una breu descripció
amb fotograﬁa de cadascuna
d’aquestes i recomanacions
per als excursionistes. Aquests
opuscles es poden trobar a les
oﬁcines de turisme del municipi

Itineraris de la Masia de Castelló

i són gratuïts. Als interessats en
fer les rutes més complicades,
se’ls aconsella comprar el mapa
de les muntanyes de Vandellòs
editat per Piolet i disponible
també a les dependències municipals.
Amb la publicació i distribució
d’aquest material informatiu
inexistent ﬁns ara, es vol ‘difondre els recursos i el gran
potencial natural de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant’, ha dit
Boquera, tot anunciant que la
idea és fer el mateix amb les rutes de BTT més endavant.

D’altra banda, l’Associació
Masia de Castelló ha organitzat unes visites guiades
pels senders que passen pel
poble deshabitat de Castelló. Aquests recorreguts
enmig de la natura, principalment pels boscos de
pins, roures i alzines permeten observar espais d’interès
històric i cultural.
Qui les faci podrà conèixer la història i l’estructura
d’aquest poble, els seus racons més amagats, la composició d’una casa de pagès, la feina i els oﬁcis de cada dia.
També podrà observar els forns de calç i teuler; les places
carboneres; el barranc del riu Llastres, els horts, Masboquera i la Barrancada, entre moltes altres coses.
El preu de cada visita és de 4 euros per persona i els interessats poden inscriure’s a aquesta activitat mitjançant els
telèfons 605 61 20 44 i 977 82 42 23. Més informació a:
www.masiacastello.cat/aula_oberta.html

Un nou servei per
rebre la guia turística
a través del mòbil
El Patronat de Turisme ha posat en marxa un nou servei a través del qual les persones que tenen un mòbil amb tecnologia
Bluetooth poden rebre la guia turística del municipi als seus
telèfons de forma gratuïta.
El punt de connexió es troba al voltant de l’oﬁcina de turisme de L’Hospitalet de l’Infant, situada al carrer Alamanda. En
aquest punt, els ciutadans que volen accedir a aquest servei
han de connectar el Bluetooth del mòbil des del menú de
connectivitat i respondre ‘sí’ a la invitació que rebrà.
D’aquesta manera, en pocs segons, podrà consultar la guia
turística al seu mòbil, que s’ofereix en 5 idiomes: català, castellà, alemany, anglès i francès i inclou un mapa interactiu del
municipi, on hi ha marcats els punts d’interès amb una breu
descripció d’aquests (per exemple, l’antic hospital, el port esportiu, la Base Nàutica, etc.).
També conté l’agenda d’activitats previstes, fotograﬁes del
municipi, i un directori d’adreces i telèfons d’interès (dels
equipaments, dels establiments d’allotjament, restaurants de
tot tipus). Fins i tot, disposa d’una opció mitjançant la qual es
pot enviar la guia a un amic.
El 70% d’aquest projecte vinculat a les noves tecnologies ha
estat ﬁnançat per la Diputació de Tarragona; i la resta, per
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

El trenet turístic, en
funcionament
El trenet turístic, que uneix els nuclis de l’Hospitalet de l’Infant
i Miami Platja, està en funcionament des del juliol i ho continuarà estant ﬁns al 31 d’agost. El preu que han de pagar els
adults per aquest servei del Patronat de Turisme de L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors i el Patronat de Turisme de
Mont-roig i Miami Platja és de 3 euros. Per als nens de ﬁns a
4 anys és gratuït.

Activitats per a tot l’estiu
Com sabeu, l’1 de juliol es va encetar el programa d’activitats d’estiu organitzat pel Patronat de Turisme i Comerç de L’Hospitalet
de l’Infant i la Vall de Llors, amb la projecció
d’una de les pel·lícules emmarcades al ‘Cicle
de cinema sota les estrelles’. Dins d’aquest
cicle es podran veure encara tots els dijous
d’aquest mes pel·lícules de recent estrena,
com ‘Avatar’, ‘Invictus’, ‘Sexo en Nueva York II’ i ‘Historias de San Valentín’.
Enguany el patronat ha fet un esforç per
mantenir l’oferta de propostes lúdiques habitual, adreçada al públic familiar, que tant
èxit té cada any. Així, l’artista Toni Ortiz torna a fer dibuixos en 3D a la Plaça Coll de
Balaguer (les properes dates previstes són el

10 i el 24 d’agost); i murals gegants, on pot
pintar tothom (el 3 d’agost). Tots els dimecres d’aquest mes d’agost, a més, hi haurà,
com al juliol, espectacles d’animació infantil
a les 19.30 hores a la Plaça Berenguer d’Entença.
I a aquesta oferta lúdica i cultural, cal afegir-hi les propostes d’oci del Club Nàutic
Hospitalet-Vandellòs, la Base Nàutica de
l’Hospitalet de l’Infant, les entitats locals;
i de les festes majors (les properes són les
de Masboquera, del 7 al 8 d’agost; les de
l’Hospitalet de l’Infant, del 13 al 16 d’agost;
i les de Vandellòs, del 23 al 26 de setembre). Més informació a la pàgina web www.
vandellos-hospitalet.cat
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Joventut
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Les penyes es
reuneixen per
celebrar Sant Roc
Durant els 4 dies que dura la Festa Major de Sant Roc, el
pavelló Nova Llum de l’Hospitalet de l’Infant es convertirà novament en el lloc de trobada de les penyes. En aquest lloc,
com ja és habitual, es col·locaran diverses carpes perquè les
colles del poble visquin, entre amics, la festa. En l’anomenada
‘Agrupació de penyes de Sant Roc 2010’, organitzada un any
més per la Regidoria de Joventut, a la dotzena de colles participants no els faltarà ni la música ni la beguda. L’edil que
encapçala aquesta regidoria, Francesc Blanch, ha destacat
la implicació dels joves en la Festa Major i en la tasca que
realitzen al llarg de l’any, donat que es reuneixen sovint per
preparar activitats i buscar ﬁnançament alternatiu (en aquesta edició de la festa, ﬁns i tot, es faran càrrec del cost d’un
dels concerts).

El cartell d’aquesta 5a edició del festival està integrat
per les bandes
b
del moment

Qualitat musical
a PALMFEST 2010
La cinquena edició del
PALMFEST, el festival de
música independent per
excel·lència a la Costa
Daurada tindrà lloc els
dies 2, 3, 4 i 5 de setembre,
a cavall entre la platja
de la Punta del Riu i les
instal·lacions del Port
Esportiu de l’Hospitalet
de l’Infant.

Viu les nits d’estiu
amb el Bus Jove!

Aquesta edició estarà marcada per la presència de vàries de les bandes que sens dubte tenen més a dir a l’actualitat musical catalana i
espanyola. Ens estem referint a grups com ‘La
Habitación Roja’, que arribarà amb els seu celebrat últim disc ‘Universal’ sota el braç; ‘The
New Raemon’, l’últim projecte de l’inquiet Ramon Rodríguez, una de les notes més fresques del pop català i estatal; ‘Mujeres’, qui des
de la seva aﬁliació ‘Garage’ ha sabut conquerir els públics més exquisits; ‘Tarántula’, hereus
actualitzats de la tradició punkrocker barcelonina; Febrero, una de les grans esperances de
l’indie-pop local.

Al juliol va entrar en funcionament, per tercer any consecutiu,
el Bus Jove, un servei gratuït que du a terme l’autobús municipal que connecta els diferents nuclis de població del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a les nits. El podeu
utilitzar encara tots els dissabtes d’aquest mes d’agost i el 4
de setembre, coincidint amb la celebració del PALMFEST.
L’autobús surt a les 23.30 hores de Vandellòs en direcció
l’Hospitalet, passant per Masboquera, Masriudoms, Vanessa
Park i la urbanització Infant; i torna de l’Hospitalet a Vandellòs, fent el mateix recorregut, a les 3.30 hores.

Més activitats del
programa Tok’l 2!

A aquesta llista cal afegir-hi altres noms com
els dels parisins ‘Naive New Beaters’, els madrilenys ‘Los Punsetes’, ‘Rinôçérôse dj club’
(el nou projecte dels Montpellier en format
de semidirecte i semisessió dj), el pop dels
suecs ‘Lacrosse’, els inclassiﬁcables ‘Manos
de Topo’ i la piscodèlia ‘brit’ dels barcelonins
‘Stay’, entre altres.

El programa d’activitats culturals, lúdiques, esportives i formatives que han organitzat conjuntament les àrees de joventut
dels ajuntaments de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant i Montroig del Camp i Miami Platja,
sota el nom ‘Tok’l 2’, no acabarà ﬁns al desembre. Així que
ﬁns aleshores, els joves tenen
al seu abast diverses propostes per aproﬁtar el seu temps
lliure, com els cursos de dansa
(els dies 30 i 31 d’agost i de l’1 al 4 de setembre), una excursió a Port Aventura (el 2 d’octubre); un curs de dj, als mesos
d’octubre i novembre, etc.

També hi haurà una nodrida representació artística provincial, encapçalada per ‘The
Transitor Arkestra’ (semiﬁnalistes recents del
projecte DEMO) i per mites que tornaran a
l’escenari en exclusiva per PALMFEST, com és
el cas de ‘Mi-te’ls’ i ‘Monkey Nuts’, dos grups
clau en el pop tarragoní dels 90.
Com ja és habitual, a més, els organitzadors d’aquest festival, l’Associació Cultural
Alternativa (AMA) i l’Ajuntament, complementaran l’àmplia programació de concerts
i sessions musicals en format dj (amb artistes com ‘Pin&Pons djs’, ‘Maadraassoo’ i ‘Dj
Amable’ i ‘Mendetz’), amb diverses activitats
lúdiques i esportives.

I a aquesta oferta caldrà sumar-hi properament la del nou programa d’activitats organitzat per la Regidoria de Joventut que
s’editarà després de l’estiu.
Més informació als Casals de Joves i a www.vandellos-hospitalet.cat.

Més informació a www.palmfest.es

La Festa Flaix FM triomfa per Sant Joan
Una de les novetats d’enguany de la celebració
de la nit de Sant Joan al
municipi, va ser la revetlla adreçada als joves i
anomenada ‘Festa Flaix
FM’, dirigida pel DJ Jofre
Martell. Aquesta festa va
aplegar més d’un miler de
persones al passeig marítim (a la zona del mercat) i va satisfer una de
les demandes del jovent,
segons va explicar el regidor de Joventut, Francesc
Blanch.
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Aquest equipament compta actualment amb uns 1.400 abonats

Una quarantena de
joves als cursos de
formació

Moltes de les persones que s’han format en
aquestos dos cursos, estan treballant en el patronat d’esports durant el període estiuenc: com a
auxiliars de monitor o com a voluntaris, donant
suport al desenvolupament de les activitats, depenent dels estudis realitzats.

Més campionats de
raqueta a l’estiu

La piscina coberta
ha fet un any!
Per celebrar el 1er
aniversari de la piscina
coberta de l’Hospitalet
de l’Infant, el Patronat
Municipal d’Esports de
Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant va organitzar
un parc aquàtic, amb
diversos inﬂables, per
dissabte 26 de juny

D’aquesta manera, els usuaris van
poder gaudir d’una bona estona
mentre feien exercici, de les 10 a
les 13 hores; i l’entrada a la piscina coberta va ser gratuïta durant
tot el dia.

del Pla Municipal d’Esport a l’Escola, en concret, han rebut sessions de natació de 40 minuts un
cop al mes en horari escolar, tal
com ha precisat el regidor Joan
Carles Vidal.

Durant aquest any, un total de
675 alumnes dels col·legis Valdelors i Mestral i de l’IES Berenguer d’Entença han pogut gaudir
gratuïtament d’aquestes installacions al llarg del curs. En el marc

Més de 150 escolars van prendre
part el passat 29 de maig en el
primer campionat de natació local que es va disputar a la piscina
coberta, inaugurada el 29 de juny
de 2009.

Després dels campionats de raqueta que van ﬁnalitzar al mes de juny, es van disputar durant el juliol
un bon grapat de tornejos (de pàdel i de tennis a
Vandellòs; de tennis a Masriudoms, de tennis platja a l’Hospitalet; i el Campionat Provincial Bronze
de pàdel, també a l’Hospitalet).
Encara s’ha de jugar el ‘Campionat de tennis i
pàdel Hospitalet de l’Infant’, previst del 16 al 22
d’agost, així que tingueu ben a prop el programa
d’activitats esportives per l’estiu que trobareu a la
pàgina web municipal. No oblideu tampoc fer un
cop d’ull al programa d’activitats del Club Nàutic
Hospitalet-Vandellòs!

Felicitem a:
Club de Gimnàstica Rítmica
L’Hospitalet de l’Infant
Un grup de 5 noies d’aquest club (la Soﬁa Tejero,
la Laura de la Calle, la Paula García, la Laura Bartolomé i la Laura González) van quedar en tercera
posició al Campionat de Catalunya de Gimnàstica Rítmica per Conjunts que va tenir lloc el 21
de maig, a Igualada. Totes 5 van competir dins la
categoria infantil, nivell 1, modalitat masses.
A aquest triomf, cal sumar-hi el de la Mireia
Perna,l’Andrea Páez i la Claudia Martinez, del mateix club de l’Hospitalet, que el 15 de maig van
quedar terceres al Campionat de Catalunya de
Gimnàstica Rítmica Individual i per Equips, que es
va celebrar a Girona. En aquest cas, van competir
en la categoria cadet per equips, modalitat pilota.
El Raúl Fernández va quedar primer en la categoria individual infantil masculí en aquest mateix
campionat.

L’equip de futbol sala sénior
PME Vandellòs-Hospitalet
Aquest equip es va proclamar campió de la Copa
Tarragona dissabte 19 de juny, després de vèncer
a l’Amposta a la ﬁnal celebrada al Pavelló Municipal Remolins de Tortosa.
Recordem que va aconseguir ascendir l’any passat
a Preferent. Dins d’aquesta categoria, ha quedat
en segona posició aquesta temporada.

Laia Vidal

Finalitzen les ‘Colònies de poble en poble’
Una cinquantena d’infants, d’entre 4 i 14 anys, van participar en les ‘Colònies de poble en poble’, que van començar
dilluns 28 de juny, i van ﬁnalitzar divendres 2 de juliol.
Durant aquesta estada en règim de pensió completa organitzada pel Patronat Municipal d’Esports de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, aquests joves procedents del municipi van prendre part en diverses propostes lúdico-esportives,

vetllades i jocs de nit. Entre aquestes, senderisme, activitats
aquàtiques, futbol, handbol, gimcanes, etc.
Acompanyats de 7 monitors, a més, van recórrer caminant
els diversos pobles del municipi (L’Almadrava, Remullà, Masriudoms, Masboquera, Castelló, Masvalentí i Vandellòs)i es
van allotjar als casals de Vandellòs, Masriudoms i Masboquera.

La capitana de la selecció catalana de futbol sala,
de Vandellòs. va ser una dels 181 persones que el
10 de juny va rebre un dels guardons a l’Alt Rendiment Esportiu de Catalunya (Premis ARC 2009),
lliurats per la Generalitat, durant l’acte celebrat al
Palau de Pedralbes de Barcelona. La Laia i les seves companyes dins la selecció catalana de futbol
sala han obtingut aquest reconeixement per haver
quedat terceres al Campionat d’Europa disputat
l’any passat.

Marcos Espinola
Aquest veí de l’Hospitalet de l’Infant va guanyar
la primera prova de la Kitebuggy Mediterranean
Cup 2010, que es va disputar a ﬁnals de maig a la
platja dels Eucaliptus d’Amposta. Espinola va competir en la categoria màster amb 11 participants
més i participarà en la segona prova d’aquest
campionat els dies 25 i 26 de setembre.

15
Esports

Un total de 40 joves han acabat els cursos de formació que ha ofert enguany el Patronat Municipal d’Esports de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
(PME). En concret, 22 nois i noies de més de 16
anys, el d’auxiliar de tècnic; i 18 joves d’entre 14 i
15 anys, el de voluntariat.
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L’Ajuntament ha comprat una aplicació informàtica que
permet gestionar i conèixer l’estat de les rutes

Com sabeu, el nostre terme
municipal té una xarxa de
camins i pistes forestals
d’aproximadament 180
km. Això fa que l’Ajuntament estigui treballant
contínuament en la millora
d’aquestes vies. Tot seguit,
posem alguns exemples
del que el consistori ha
fet en els darrers mesos.

Salut

Els trobareu a l’Avinguda de l’Arenal, davant del camp de futbol; i
al passeig marítim de l’Hospitalet
de l’Infant, darrera de la guingueta de l’oﬁcina de turisme. Tenen
un disseny diferent a la resta de
contenidors. La idea del consistori
és implantar aquest nou model
de contenidor a tot el municipi progressivament, a mida que
els contenidors existents es facin
malbé i s’hagin de substituir, ha
dit el regidor Xavier Samarra.

El consistori ha arranjat, igualment, el
camí de Mas Valentí-Pedral, per millorar
la comunicació dels veïns amb el nucli

Campanya per fomentar
l’ús del bus municipal

A aquests treballs cal sumar-hi, entre
altres, els realitzats als camins particulars per l’arranjament dels quals els
propietaris han demanat una subvenció
a l’Ajuntament (enguany, se n’ha sollicitat per gairebé una setantena), que
es van duent a terme progressivament,
segons ha explicat el regidor de Medi
Natural, Jordi Borràs.

TRANSPORT MUNICIPAL

Nous
contenidors
soterrats

Els episodis de neu i fred i les ventades
també van afectar la vegetació del camí

dels Dedals, per la qual cosa l’Ajuntament va haver de contractar una empresa per netejar-lo. També es va acabar
de formigonar els diferents trams que
restaven i es va ampliar el tomb de la
part de dalt, per facilitar la maniobrabilitat i els pas de dos vehicles i evitar així
possibles accidents.

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Per poder fer això, el consistori s’ha acollit a les subvencions atorgades pel Govern de la Generalitat als ens locals per

a la realització de plans d’ocupació que
permeten la contractació de les persones necessàries. Aquestes subvencions,
que en el cas de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant es tracta d’uns 45.000 euros,
van encaminades a pal·liar els danys ocasionats pel temporal de neu, restablir la
normalitat de les zones sinistrades i minimitzar els riscos d’incendis i avingudes.

abandonat i la circulació dels serveis
d’emergència; i el camí del Motarro, en
el seu tram des de la carretera T-311 ﬁns
el límit municipal amb Tivissa. Aquí s’ha
aplicat reg asfàltic, concretament.

més del que et penses

L’Ajuntament ha contractat per aquest
estiu un total de 9 persones per netejar
els boscos i zones arbrades que van quedar afectades per les nevades. Aquestes
persones, distribuïdes en 2 brigades que
inclouen peons, oﬁcials de motosserra i
caps de colla, estan retirant també els
arbres i la fusta acumulada a causa del
temporal. Es prioritzaran aquelles zones
on més afectació hi va haver: al voltant
del nucli de Castelló i al sud del nucli de
Vandellòs i als camins Canyotell, Gentilla, Verdura, etc.

L’Ajuntament ha adquirit una aplicació informàtica per gestionar i inventariar els camins
municipals. Aquesta eina, basada en Google
Maps/Earth i instal·lada a un dels vehicles de
protecció civil, permet capturar dades i després consultar-les. També possibilita que es
puguin marcar les incidències detectades,
de forma que es disposa en tot moment informació actualitzada referent a les diferents
rutes del terme municipal. D’aquesta manera,
es coneix en tot moment l’estat en què es troben els camins, quines actuacions s’han dut a
terme i quines estan pendents.

comerç

El Medi

S’han
arranjat
més
camins
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L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya per potenciar la
utilització de l’autobús municipal, un servei gratuït que connecta
els diferents nuclis de població (Vandellòs, Masboquera, Masriudoms, les urbanitzacions Vanessa Park i Infant, el Viver d’empreses,
l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava).

comerç
més del que et penses

TRANSPORT MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Amb aquest objectiu, ha editat unes cartolines amb el dibuix del
bus municipal amb el lema ‘Puja al bus verd, per un municipi
sostenible!’, perquè els infants puguin muntar una petita reproducció del vehicle, després d’haver-lo pintat, retallat, doblegat i
enganxat. Algunes versions del dibuix ja estan pintades amb els
colors que identiﬁquen al bus: el verd i el groc.

El Bus Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha registrat un total de 7.619 usuaris durant el segon trimestre de l’any.
Aquesta xifra suposa un increment del 49% respecte el mateix
període de l’any passat.

Aquest tipus de joc infantil s’està repartint al mateix bus i a les activitats organitzades pel Patronat Municipal d’Esports i el Patronat
de Turisme durant aquest estiu pels més joves.

Durant aquest 1er semestre del 2010 l’han utilitzat un total de
14.039 passatgers, uns 4.000 més que en el mateix període del
2009.

El CAP al teu servei
Picades marines mes freqüents a les nostres platges
Peix aranya
Aquest petit peix normalment es troba a les roques
o bé sota la sorra, a les parts poc profundes de les
platges, per tant, quant pica ho fa quasi sempre als
peus o a les cames, amb l’objectiu de defensar el
seu territori. La seva picada produeix un dolor intens, inﬂamació i envermelliment de la zona.
Què s’ha de fer? Posar el peu o la zona picada en
aigua calenta ( inactiva el tòxic), pendre algun tipus
d’analgèsic i desinfectar bé la zona. Si el dolor no
calma o bé la inﬂamació augmenta, es recomana fer
una visita al CAP.

Meduses
Si es toquen, encara que estiguin mortes, injecten
una substància a la pell que produeix coïssor. El contacte amb els tentacles o amb les seves porcions,
tant a l’aigua com a la sorra, també poden causar
lesions.

Una vegada s’ha produït la picada, cal:
Sortir de l’aigua
No rascar-se ni fregar la zona afectada amb tovalloles o altres peces.
Retirar de la pell (amb pinces o guants) les restes de
tentacle, si són visibles.
Rentar la ferida amb aigua salada. Mai no s’ha
d’utilitzar aigua dolça, ja que activa les cèl.lules i
augmenta la quantitat de toxina injectada.
Omplir una bossa de plàstic amb gel i aplicar-la
com més aviat millor durant uns 5 minuts sobre la

zona de la picada (mai s’ha de posar el gel directament sobre la pell). Si la coïssor no es deté,
s’hi pot aplicar fred una altra vegada, durant 5
minuts més.
Per evitar la infecció de la ferida, s’aconsella
l’aplicació sobre la pell d’un antisèptic (alcohol iodat) 3-4 vegades al dia, durant 48-76
hores.
Aquestes mesures han de prendre’s com més aviat
millor. Si ls molèsties continuen o generen tremolors, nàusees, marejos o dolor intens, caldrà acudir
a un centre sanitari.
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Unes 300 persones van representar els orígens mítics de l’Hospitalet de l’Infant

Un Mar Vivent i molt participatiu

L’espectacle va iniciar-se a les 20 hores
amb una cercavila pels carrers del poble, que va tenir com a punt d’arribada
la Plaça Berenguer d’Entença. En
aquesta plaça va ser on es van interpretar els orígens mítics de l’Hospitalet
de l’Infant, sota la direcció escènica de
FUSIC I Lluís Graells.
En aquest muntatge hi van prendre
part unes 300 persones, distribuïdes
en diferents comparses (els pelegrins,
acompanyats de músics grallers; els
fundadors, el Cavallet de mar i el mar
amb els Tabalers de Castellvell com a
convidats, els pirates i els diables).
La regidora de Cultura, Maite Boquera, ha agraït la participació de la ciuta-
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Dissabte 26 de juny, es va
celebrar la segona edició
d’Un Mar Vivent, la festa
de l’Hospitalet de l’Infant
que s’estructura a partir
de la llegenda del Cavallet
de Mar. Un cop més, els
ciutadans es van convertir
en els protagonistes
d’aquest espectacle de
foc, música, teatre i color.

Teo Castillo

dania i de les entitats locals (la Coral
Arsis, els Gegants i Grallers de Foment
Cultural, el Grup de Teatre Quo Vadis,
el Club de Gimnàstica Rítmica, l’Escola

de Dansa Montse Sotero, el Grup de
Dones Blanca d’Anjou, el Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant, la Comissió de Festes de l’Hospitalet, Ràdio

L’Hospitalet de l’Infant i la Televisió de
Vandellòs), en aquesta segona edició
de ‘Un Mar Vivent’ que ha tornat a ser
un èxit

Les sardanes, molt presents
aquest estiu a les places
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Sardana, Foment Cultural va organitzar amb el suport de l’Ajuntament
una ballada de sardanes pel 20 de juny a
la Plaça Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant.

S’estrena la banda
municipal de música
amb molta il·lusió
Diumenge 13 de juny es va presentar al públic la banda
municipal de música de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant enmig d’una gran expectació.
A hores d’ara, està integrada per una quinzena de persones que toquen els següents instruments: clarinet,
saxo, trompeta, ﬂauta travessera, percussió i piano. La
majoria dels components d’aquesta banda, dirigida per
Emilio Cabello, són adults, tot i que també hi ha nens
i adolescents, tal com van poder veure els assistents al
concert amb què es van estrenar a la Plaça del Pou de
l’Hospitalet de l’Infant.
La majoria d’ells són alumnes de l’Escola Municipal de
Música, encara que aquesta no és una condició per ser
integrant del grup. Només es demana als interessats en
formar-ne part que tinguin nocions musicals i ‘ganes de
passar-s’ho bé’, segons remarca Cabello, encoratjant la
ciutadania a afegir-se a aquest grup que encara no està
tancat i que és previst que surti al carrer més endavant,
per prendre part en les cercaviles, processons i diverses
celebracions locals.

A més, dins els actes programats a les Jornades Culturals de Vandellòs, dissabte 5 de
juny, va tenir lloc el XXII Aplec de Sardanes al
Casal d’Avis del poble. Segons van explicar
els organitzadors, els membres del Centre
Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
(CCERV) amb el patrocini de l’Ajuntament,
hi van participar unes 150 persones. També va ser un èxit el 24è Aplec de Sardanes
a la vora de la mar que va organitzar Foment Cultural el passat 17 de juliol a la Plaça Coll de Balaguer de l’Hospitalet.
Foment Cultural, que enguany celebra el
seu 25è aniversari, ha ofert amb el suport
de l’Ajuntament un concurs per aprendre
a ballar sardanes. Va començar el 6 de juliol i s’està impartint els dimarts i dijous, de
les 18.30 a les 20.30 hores, a la Plaça del
Pou. Acabarà quan comenci la Festa Major
de Sant Roc.

Gran concert pel Dia
Internacional de la Música!
Per celebrar el Dia Internacional de la Música, l’Escola
Municipal de Música va organitzar dilluns 21 de juny
un concert al pavelló de Vandellòs. Aquest concert va
comptar amb la col·laboració de diverses entitats locals: Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant, l’Escola de Dansa Montse Sotero, la Coral Arsis, el Grup
d’Havaneres Vent Fort, el Grup d’Havaneres del Casal
de Jubilats de l’Hospitalet, el Club de Gimnàstica Rítmica de l’Hospitalet; i la banda municipal de música. El
pavelló es va omplir de gom a gom!
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Del 9 a l’11 de juliol,
a la Plaça Berenguer
d’Entença del poble
es va celebrar, a més,
II Fira Intercultural,
en el marc de la qual
s’hi van instal·lar una
quinzena de parades
amb productes de
diferents països.

Tastets de cuina
d’arreu del món

El Mosaic Gastronòmic va estar marcat
en aquesta setena edició per la ﬁnal
del Mundial de futbol, segons va explicar el regidor de Festes, Francesch
Blanch. D’entrada, va començar més
aviat de l’habitual, cap a les 19 hores,
a la Plaça Berenguer d’Entença, perquè
els aﬁcionats a aquest esport de pilota no es perdessin el partit ni aquesta
jornada multicultural; i els tiquets de
les degustacions es van anar comprant
d’una forma més progressiva, va precisar Blanch.
Així, un any més, ciutadans i turistes van
acudir a la plaça per tastar les especialitats gastronòmiques dels 36 cuiners no
professionals del poble
(sobretot dones) que hi
van participar (9 més
que l’any passat) a un
preu simbòlic d’1 euro
cadascuna. Per exemple, les empanades
argentines, les pizzes xineses, el ‘vareniki’ d’Ucraïna, el ‘pelmeni’ de Rússia,
l’’adaalu’ de Nigèria, ‘l’arròs chordafan’
de l’Equador; el ‘mocrot’ del Marroc,
la caipirinya de Brasil, el xoriço a la sidra
d’Astúries; el salmorejo d’Andalusia; la llet
fregida i llimonada de Castella la Manxa,
el ﬂam de cafè de Catalunya, etc.

Un total de 36 cuiners no professionals de L’Hospitalet de
l’Infant van partiﬁcipar en el VII Mosaic Gastronòmic
Enguany, com a novetat, va remarcar
Franch, es va crear la parada del ‘país convidat’. En aquesta ocasió, Senegal va disposar del seu espai propi i d’una intervenció a
l’escenari, en què un ciutadà d’aquest país
va presentar Senegal al públic.
La jornada va ﬁnalitzar, en acabar el
partit, amb una actuació de Son Brasil,

una companyia que representa ‘zambas’ brasileres i capoeires.

d’aquesta ﬁra, ﬁns diumenge, es van
instal·lar a la plaça una quinzena de
parades amb productes d’artesania, bijuteria i alimentació d’arreu del mon; i
es van oferir danses folklòriques de Colòmbia, Cuba, Romania i Argentina.

Tal com va assenyalar el regidor Francesc Blanch, el VII Mosaic Gastronòmic
va ser la culminació d’un cap de setmana molt gastronòmic i cultural, que es
va iniciar divendres amb la inauguració
de la II Fira Intercultural. En el context

Per al regidor, tant la Fira Intercultural com el Mosaic Gastronòmic van
posar novament de manifest ‘el nivell
d’integració i de cohesió que regna entre les diferents cultures que conviuen
al municipi’.

La XVI Trobada de Puntaires aplega
gairebé 400 participants

La Colla del Garrofer guanya
el III Concurs d’arròs de tros
Per tercer any consecutiu, la ‘Colla del Garrofer’ ha guanyat el Concurs
d’arròs de tros de Vandellòs, organitzat pel Grup de Dones Alamanda.
El plat cuinat pel Jaume Callau va tornar a captivar el jurat d’aquesta 3a
edició del concurs gastronòmic, que es va disputar diumenge 13 de juny
al pavelló poliesportiu. En aquest escenari, les 10 colles participants, integrades per unes 200 persones en total, van disposar de 2 hores per preparar aquest tradicional plat.
En segon lloc, va quedar la “Colla del Rasquerà”, amb la recepta del Josep Sabaté; i en tercer lloc l’arròs del Marcel Marcó i del Franc Rodell.
Enguany, com a novetat, els participants havien d’anar vestits per a l’ocasió, amb vestimenta típica de tros.

Un total de 385 persones, procedents de diferents municipis (per exemple, de Fraga, Gratallops, Almoster, Reus, Tarragona, Les Borges del Camp, El Perelló, L’Ametlla de Mar, Montbrió
del Camp, Mont-roig del Camp, Osca, etc.), van prendre part en la XVI Trobada de Puntaires,
celebrada diumenge 27 de juny a la Pista Nova Llum de l’Hospitalet de l’Infant.
Així doncs, el Grup de Dones Blanca d’Anjou, l’entitat local que va organitzar aquesta trobada, amb la col·laboració de l’Ajuntment de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, va tenir un any
més un gran poder de convocatòria!

El XV Mercat Medieval de L’Hospitalet està
previst pels dies 11 i 12 de setembre
L’Hospitalet de l’Infant tornarà a recrear l’època de l’Edat Mitjana els propers 11 i 12 de
setembre. Aquests dies, acollirà el XI Mercat Medieval, a les places Catalunya i del Pou, i
Berenguer d’Entença.
En aquesta edició, els assistents podran veure una setantena de parades on es vendran tot
tipus d’articles: objectes d’artesania i de decoració, bijuteria, bosses, productes alimentaris,
teixits, joguines, etc.
Tampoc faltarà enguany un ampli ventall d’activitats per complementar el programa de la
festa i ambientar encara més el poble dins el període medieval.
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Mandonguilles de bacallà amb carxofes
Cuinera: Dolors Margalef

Ingredients:
Julivert

Pa ratllat
Farina
Aigua i sal

Elaboració:
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Cuina

½ kg. bacallà desalat
6 carxofes
1 llimona

2 ous
1 cabeça d’alls

Netejar bé les carxofes i tallar-les a quarts. Tirar-ne per
damunt suc de llimona, perquè no es ﬁquin negres.
Fregir-les i retirar totes les pells que tinguin pels voltants,
procurant que les carxofes quedin tendres per menjar.
A continuació, tallar el bacallà petitet i barrejar-lo amb
2 ous, all, julivert i pa ratllat, ﬁns que quedi una pasta a
punt per fer les mandonguilles. Un cop fetes, fregir-les
amb el mateix oli amb què s’han fregit abans les carxofes.
Després s’ha de colar l’oli utilitzat i fer-lo servir per fregir
una bona picada d’all i julivert en una cassola. Una vegada fet això, afegir-hi una cullerada de farina.
Tot seguit, s’ha d’abocar a la cassola les mandonguilles,
les carxofes i aigua, de forma que el menjar quedi gairebé cobert. Per acabar, s’ha de posar la barreja al foc
i deixar que el suc es faci una mica espès i afegir-hi sal
al gust.
Espero que us agradi aquesta recepta!

La història de la Penya del Barça de l’Hospitalet de
l’Infant es remunta al 12 d’octubre de 1986, que és
la data exacta de naixement d’aquesta associació.
Aquell dia els membres de la primera directiva, integrada per Josep Seguer, Jaume Carreras, Josep Valldeperes, Francesc Candela, Trinitari Pallarès, Josep
Maria Llorens, Robert Manyé, Ignasi Rojas i Jaume Argilaga, van veure materialitzat el seu projecte de crear
aquesta entitat que ja des dels seus inicis va aplegar
unes 300 persones, la majoria homes.
Aquest grup impulsor de la penya recorda encara
com a les oﬁcines del F.C. Barcelona els van confondre amb els representants de la penya de Martorell
quan s’hi van anar a presentar. Aleshores no tenien
ni local, de fet, no en van aconseguir cap ﬁns l’any
2000, quan van disposar d’un a la Plaça Catalunya.
Actualment tenen el seu espai de trobada al carrer
Jaume II amb capacitat per a 150 persones, on poden gaudir mirant els partits de futbol en un gran
projector de 2,40 m x 3,20 m, segons expliquen orgullosos.
Molt orgullosos se senten també de l’ex jugador del
FC Barcelona i president d’honor de la penya, Josep Seguer; i de l’ex jugador internacional blaugrana
d’handbol, Xavier O’Callaghan. Per aquest motiu, a

tots dos els van retre un homenatge que va acabar
amb partits on hi van ser presents els seus antics companys de joc.
La Penya del Barça de l’Hospitalet de l’Infant farà 25
anys l’any que ve i per celebrar aquest aniversari té
previst organitzar un sopar al poliesportiu del poble
després de l’estiu, per tal que sigui més assequible a
totes les butxaques i hi participi el màxim nombre de
veïns. També té en projecte realitzar algunes excursions, entre altres activitats. Els bons resultats blaugranes d’aquesta temporada els estimula a continuar
fent gran la penya!

President: Fran
cesc Candela
Vicepresident:
Daniel Candel
a
Secretari i tres
orer: Ramon Pi
nés
Vocals: Josep M
. Subirats, Sant
iago Alcarràs
i Josep Maria
Casadó.
Contacte: C/ Ja
ume II, númer
o 8. C.P. 43891,
L’Hospitalet de
l’Infant. Telèfo
n: 610 62 39
84. Correu el
ectrònic: p.b.
hosp.infant@
gmail.com.
Nombre de so
cis: 280, aproxi
madament.
Objectius: Co
nstituir un espa
i de trobada
pels aﬁcionat
s al F.C. Barcel
on
a, on poder
veure els part
its, passar una
bona estona
i establir amist
ats; i fomenta
r el gust per
l’esport.
Principals activ
itats: Partits de
l’equip de
futbol de vete
rans juntamen
t amb l’equip
de El Cercle; to
rneu comarca
l Trofeu Josep
Seguer, visites
al Camp nou
per veure els
encontres de fu
tbol i handbo
l, la musclada
popular i excu
rsions.
Any de fundac
ió: 1986.

Entitats

La Penya del Barça de L’Hospitalet de l’Infant
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DEMOGRAFIA
D

RE* 06.15 06.51 07.01 07.21 08.36

RE 06.03 07.06 07.30 07.39 08.17

RE

07.48 08.27 08.27 08.56 10.06

CE 08.03 09.07 09.27 09.40 10.15

RE

09.18 09.56 10.05 10.25 11.38

RE 09.33 10.37 10.55 11.05 11.41

R

10.45 11.26 11.36 11.56 13.08

CE 13.24 14.00 14.08 14.28 15.37

CE 11.03 12.06 12.23 12.32 13.12

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Xavi Vadri López ........................... 11/06/2010

Jorge López Jiménez i
Marta Núñez Sola......................... 29/05/2010

Carlos Almagro García ................. 24/06/2010

María Bolaño Fernández .............. 02/07/2010

CE 13.33 14.34 14.51 15.01 15.42

CE 15.54 16.29 16.39 16.57 18.11
CE 17.25 17.59 18.11 18.30 19.38

Fabrizio Giuseppe Catania Nieto i
Maria Luisa Rubio Morales ........... 26/06/2010

RE 15.03 16.06 16.25 16.40 17.17
R

16.33 17.36 17.58 18.11 18.47

R

18.03 18.37 18.46 19.12 20.36

RE

18.50 19.26 19.37 19.57 21.08

RE 18.03 19.08 19.33 19.45 20.28

R

19.12 19.59 20.11 20.34 21.46

RE 19.33 20.38 21.01 21.16 21.51

RE

19.36 20.16 20.33 21.00 22.08

R

21.00 22.07 22.28 22.37 23.16

DEFUNCIONS
Josefa Escoda Jardí ....................... 26/06/2010

Horaris vàlids des del 30/04/2010

HORARI D’AUTOBÚS

M.Cinta Espelta Domènech.......... 11/07/2010

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

César Augusto Pares Belmonte i
Marta Mayo May.......................... 26/06/2010

Ramon Lage Toran........................ 01/07/2010

* No circula diumenges
Més informació: 902 320 320
www.renfe.es

Félix Pedro Quinto Castro i
Maria Maricela Barrezueta Barrezueta .....05/06/2010

POBLACIÓ

www.autocarsplana.com
w
Informació 977 214 475
In

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

Jordi Simó Sole i
Lixmary Vidalig Carrillo Urdaneta...... 03/07/2010

Dades actualitzades 01/07/2010
L’Hospitalet de l’Infant ................................ 4.818
Vandellòs ....................................................... 939
Masriudoms .................................................... 157
Masboquera ..................................................... 61
L’Almadrava ...................................................... 54
Total ............................................................ 6.029

TELÈFONS D’INTERÉS
D’IN
NTERÉS
RÉ S
s !JUNTAMENT DE ,(OSPITALET ................977
977 82 33 13
s !JUNTAMENT DE 6ANDELLÛS ....................977 82 40 37
s !MBULÌNCIES ........................................................ 061
s !UTOCARS (IFE ....................................... 902 11 98 14
s "IBLIOTECA DE L(OSPITALET .....................977 82 21 22
s "IBLIOTECA DE 6ANDELLÛS ........................977 82 45 12
s "OMBERS EMERGÒNCIES ..............112 i 977 82 34 19
s "OMBERS OlCINES ............................... 977 82 00 19
s #!0 ........................ 977 82 04 62 - 977 82 03 36
s #ASA DE LA 6ILA .................................... 977 82 33 13
s #ASAL DAVIS DE L(OSPITALET .................977 82 31 21
s #ASAL DAVIS DE 6ANDELLÛS ...................977 82 43 64
s #ASAL DE L(OSPITALET ...........................977 82 30 06
s #ASAL DE -ASBOQUERA ........................977 82 43 44
s #ASAL DE -ASRIUDOMS .........................977 82 44 10
s #LÓNICA 2URAL ........................................ 977 82 40 21
s #REU 2OJA AMBULÌNCIES .....................977 81 11 17
s %MISSORA -UNICIPAL .............................977 82 00 14
s %SCOLA DE -ÞSICA 6ANDELLÛS ..............977 82 42 34
s %SCOLA DE -ÞSICA L(OSPITALET ...........977 82 37 14
s %SCOLA -ESTRAL ..................................... 977 82 31 90
s %SCOLA 6ALDELORS .................................. 977 82 40 14
s &ARMÌCIA !RAGONÒS .............................977 82 30 59
s &ARMÌCIA 'AVALDÌ ............................... 977 82 41 64
s &%#3! ................................................. 977 77 00 77
s &%#3! !VARIES .................................. 900 23 23 23
s &UNERÌRIES #AMBRILS ............................977 36 02 81
s &UNERÌRIES 4ORTOSA .............................. 977 44 08 71
s (IFRENSA !LBERG ................................. 977 82 34 40
s (IFRENSA BAR ...................................... 977 82 30 06
s )%3 "ERENGUER D%NTEN A .................977 82 04 27
s )$%43! ................................................ 977 82 08 20
s ,LAR D)NFANTS L(OSPITALET ....................977 82 04 61
s ,LAR D)NFANTS 6ANDELLÛS .......................977 82 40 03
s ,OCALS #ULTURALS 6ANDELLÛS ..................977 82 42 34
s -OSSOS D%SQUADRA ............................................. 088
s .OTARIA ................................................ 977 82 32 59
s /lCINA DE 4URISME .............................. 977 82 33 28
s 0ATRONAT -UNICIPAL D%SPORTS ..............977 82 05 23
s 0AVELLØ 0OLIESPORTIU 6ANDELLÛS .............977 82 43 54
s 0OLICIA ,OCAL ........................................ 609 30 89 45
s 0ORT %SPORTIU #LUB .ÌUTIC .................977 82 30 04
s 0ROTECCIØ #IVIL ...................................................1006
s 2ÌDIO L(OSPITALET ................................ 977 82 00 14
s 4ANATORI MUNICIPAL ............................. 977 36 02 81
s 4ELEFÛNICA !VARIES ..........................................1 002
s 4ELEVISIØ DE 6ANDELLÛS ........................977 82 43 60

AUTOBÚS MUNICIPALL

CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT
L’AJJUNTAMENT

www.vandellos-hospitalet.cat

Visiteu la pàgina web de l’Ajuntament on podreu trobar el llistat d’adrece
d’adreces
electròniques, telèfons i webs d’interès (a la secció “Ajuntament”), l’Agenda
d’activitats i tota la informació sobre el municipi
municip
Telèfons Ajuntament: 977824037 (Vandellòs) i 977823313 (L’Hospitalet)
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Les entrevistes de la ràdio

Eduard Punset

Què representa aquest premi per a
vostè?
Representa que ens fem vells. Quan passen els anys és quan et donen els premis, i és lògic, perquè arribar a comunicar amb la gent requereix el seu temps.
Abans pensàvem que l’important era el
que passava dins del cervell i ara estem
descobrint que allò realment important
és quan un cervell es comunica amb un
altre cervell. És el que els americans anomenen la ’intel·ligència social’ i aquesta
intel·ligència social requereix molt de
temps. En aquest sentit, és maco rebre
guardons, perquè no és una cosa improvisada. Del reconeixement i l’amor de la
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L’Eduard Punset Casals (Barcelona, 9 de novembre de 1936),
és jurista, escriptor, economista i
comunicador cientíﬁc, va ser polític en la transició democràtica
espanyola, formant part de las
ﬁles d’UCD. Està llicenciat en
Dret per la Universitat de Madrid i té un Màster en Ciències
Econòmiques de la Universitat
de Londres. Ha estat redactor
econòmic de la BBC, director
econòmic en Amèrica Llatina
del setmanal The Economist i
economista del Fons Monetari
Internacional als Estats Units i
Haití.

Comunicació

El passat 3 de juny es va
celebrar al palau ﬁral de
Reus l’acte de lliurament
dels IV Premis a la
Notorietat i l’Excel·lència
Gaudi Gresol. Ràdio
L’Hospitalet de l’Infant
va ser un dels mitjans de
comunicació presents en
aquesta important cita i
va tenir l’ocasió de parlar
amb un dels guardonats.
Concretament, amb el
guanyador del premi
en l’apartat de ciència:
l’Eduard Punset.

resta, que és el que busques de jove, és
del que te n’adones quan ets vell.
Actualment el seu paper com a comunicador cientíﬁc el porta sovint a
la televisió. És un mitjà que li agrada
per arribar a la gent?
Sí m’agrada, però vaig començar a la ràdio i la ràdio m’agrada molt. El que em
passa és que últimament no m’agrada
parlar molt, perquè penso que el llenguatge es va inventar per confondre
l’interlocutor. I l’escrit, quan es va necessitar un contracte, un compromís:
‘Jo t’estimo, tu m’estimes, però ho
deixarem per escrit’. En aquest sentit, el
llenguatge és molt més complicat que

mirar els ulls de la gent i veure el que els
passa per dins. Els gestos i els ulls de la
gent no et poden enganyar.
Per acabar, perquè es decanta
més: Per la docència o per la
ciència?

La ciència acaba de començar, estem
envoltats de pensaments sobrenaturals, heretats i dogmàtics. El pensament
cientíﬁc és molt recent, molt jove, molt
tendre. Aquesta és una batalla amorosa
entre las dues maneres de pensar que
durarà mil anys.

Programació d’estiu a la
Televisió de Vandellòs
Amb l’arribada de l’estiu no només ha variat la programació de la Ràdio (tal com vam explicar en el darrer número de ‘La Revista’), sinó també de la Televisió
de Vandellòs (TVV), D’aquesta manera, els programes
‘Memòries’ i ‘Benvinguts’, que es van estrenar el passat mes de maig, s’han substituït pels ‘Reportatges de
casa nostra’. Després de l’època estival, s’oferirà, però,
la nova temporada d’aquests programes que tant
d’interès han despertat entre els telespectadors.
El programa d’entrevistes que presenta l’Estrella Botello i que es diu ‘De què parlem’, en canvi, es continua
emetent. El mateix passa amb els altres espais de producció pròpia, com és el cas dels informatius locals (els
dels caps de setmana, presentats per la periodista Assumpta Llop) i del programa ‘L’alcalde amb nosaltres’.
En qualsevol cas, el que caracteritzarà durant aquests
mesos la graella de la TVV serà els continguts frescos,
relacionats amb les múltiples activitats culturals, lúdiques i esportives previstes al municipi.

Per molts anys, Ràdio L’Hospitalet de l’Infant!
Per celebrar el seu 22è aniversari amb tota la ciutadania, Ràdio L’Hospitalet de l’Infant va organitzar una
festa per dissabte 3 de juliol, a partir de les 23 hores
a la Plaça Berenguer d’Entença. En aquest escenari,
es va oferir un ball amb l’orquestra Himalaya i es va
procedir al sorteig d’un viatge a Mallorca i altres regals atractius, com ara entrades a l’Aquopolis i a Port
Aventura, dinars en restaurants locals, petits electrodomèstics, etc. El guanyador del viatge a Mallorca va

ser l’Antonio Ocono, un veí de Lleida i part dels diners
recaptats amb la venda de les butlletes aniran destinats a ajudar la Yanay.
Els oients i professionals de l’emissora municipal van
gaudir de la presència de la senyora ‘Coloma Cardona’, un personatge conegut de la ràdio que es declara
‘catalana, monàrquica i republicana’. Des de ‘La Revista’, felicitem a la Ràdio pels seus 22 anys de vida!
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I Trobada de Centres Oberts del Baix Camp

Taller per fer una carbonera a Ca

Dinar de la Festa de Gavadà

Senegal, el país convidat al VII Mosaic Gastronòmic

Open Raid L’Hospitalet de l’Infant

Mostra del taller de teatre infantil

Processó de Sant Pere a L’Hospitalet
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Fotogaleria

astelló

a Vandellòs

Festival d’estiu del Club de Gimnàstica Rítmica i Aerorítmik

Dia Internacional del Joc a l’Escola Mestral

XI Mostra de Dansa de l’Hospitalet de l’Infant

Treballs a la carretera del Coll de Balaguer. Any 1953. Fotograﬁa de la col·lecció d’Alfons Tejero, cedida per Dami Alcarraz.
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