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Sumant esforços
construirem un país millor
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Editorial

Després de les eleccions al Parlament de Catalunya, s’ha iniciat un període de canvi al nostre país. Aquest
canvi fa que mirem el futur amb esperança i alhora amb un esperit d’humilitat i de responsabilitat. Som
conscients que ens esperen uns temps difícils, amb la crisi econòmica com a escenari de fons, però de
tota manera estem convençuts que la suma d’esforços farà possible construir una Catalunya millor, en
plenitud. Per aconseguir-ho, però, serà necessari l’ajut de tothom: tant de les persones que han apostat
per CiU, com de les persones que s’han decantat per una altra opció política.
Tenim el repte de treballar tots junts i d’aconseguir que el nostre país tingui prestigi arreu del món i
que tots els catalans ens sentim orgullosos de pertànyer a aquesta nació. És per aquest motiu que des
de l’Ajuntament fem una crida a la mobilització ciutadana, a l’aplec d’energies per estirar tots junts del
carro. Tenim tots entre mans un projecte comú i cadascú de nosaltres hi ha d’aportar el seu granet de
sorra.
Per la nostra banda, ens comprometem a treballar de valent, sempre amb la nostra vocació de servei a
la ciutadania com a eix vertebrador de totes les polítiques i accions. Ens sentim orgullosos de la nostra
victòria electoral, però no ens sentim salvadors, sinó servidors de Catalunya, dels 7,5 milions de catalans.
Per aquest motiu, vull donar les gràcies a absolutament tots els electors, sense distincions, per haver
pres part en la festa de la democràcia que constitueix sempre la celebració d’unes eleccions. A Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, com a la resta de poblacions catalanes, hi va haver una bona participació
en els comicis del 28 de novembre: Gairebé un 60% dels veïns que estaven convocats a les urnes van
votar. La jornada electoral va transcórrer, a més, en un ambient de tranquil·litat i de respecte a totes les
candidatures.

Josep Castellnou (CiU)
Alcalde

L’equip de govern

Per acabar, només vull desitjar-vos un bon Nadal i un feliç 2011!

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)

Sumari
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p.3
p.4
p.5
p.6-12
p.13
p.14
p.15
p.16-17
p.18
p.19
p.20
p.21
p.22-23
p.24

El Tema
Opinió

Núm. 63, desembre 2010
Butlletí Informatiu bimensual
de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant
Dipòsit legal: T-1070-00

Edita:

Episodis històrics
Actualitat
Turisme / Joventut
Economia i treball
El Medi / Salut
Cultura
Esports
Cuina / Entitats
Serveis
Comunicació
Fotogaleria
Foto històrica

PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Producció:
Iniciatives Mediterrànies de
Comunicació (IMC)
Coordinació i redacció:
Beatriz Higueras
Col.laboradors:
Ricard del Amo, Estrella
Botello, Lluïsa Llamero,
Cristina Cancer, Joan Ramon
Benaiges, Alexis Castillo,
Francesc Madurell, Miquel
Pons, Natàlia Mataix, Maria
Lledó, Marc Ollé. Joan
Berenguer, Alfons Tejero
Fotografia:
Beatriz Higueras, Eduard
Margalef, Dora Anguera,
Iolanda Sancho, Assumpta
Llop, Jordi Marcó, Ferran
Castellnou, Teo Castillo. Josep
Escaño i Tere Coll
Disseny i maquetació:
Pau Roig
Tirada:
2.500 exemplars
impresos en paper ecològic
Distribució gratuïta
Prohibida la venda
Aquesta publicació no se
solidaritza ni es fa responsable de les
opinions dels seus col·laboradors i/o
treballs realitzats.

Si voleu rebre La Revista al
vostre domicili, truqueu als
telèfons de l’Ajuntament
(977 82 40 37 i 977 82 33 13)
o envieu un e-mail a l’adreça
larevista@vandellos-hospitalet.cat

La dita
“Cel a cabassets, aigua a cimbalets”
Joaquim Gràcia (PSC)

Francisco Morán
(l’Entesa-FIC)

Desembre
Desembre
2010
2009
La La
Revista
Revista

Se celebrarà una festa esportiva per inaugurar les millores que s’estan fent

Els esportistes locals
podran començar
l’any amb bon peu,
trepitjant l’herba
d’última generació
que s’està col·locant
en aquests moments
al camp de futbol de l’
Arenal, a L’Hospitalet
de l’Infant, explica
el regidor d’Esports,
Joan Carles Vidal.

Segons reconeix Vidal, els treballs
d’instal·lació de la gespa artificial no han
avançat tan ràpidament com volia l’Ajuntament, perquè el vent i les inclemències
meteorològiques han dificultat els treballs, que requereixen una cura especial.
Amb tot, a hores d’ara ja es pot veure
una bona part del camp de futbol de
color verd i es preveu que el proper mes
de gener es pugui celebrar una festa per
inaugurar la millora.
I és que d’aquesta millora es podran beneficiar tant els jugadors de la categoria regional com els de futbol base. En aquest
sentit, cal tenir en compte que el terreny
de joc resultant de les obres serà més gran
que l’existent, de 102 x 60, fins ara i que
tindrà senyalitzat no només un camp de
futbol 11, sinó també, i com a novetat,

2 camps de futbol 7. A més, el camp de
futbol disposarà de nous vestidors, de 3
noves torres de lluminàries, i d’una zona
situada fora del terreny de joc perquè els
esportistes puguin escalfar.
Recordem que els treballs que s’estan
duent a terme inclouen la instal·lació
d’una superfície total de gespa artificial
de 6.912 metres quadrats i d’un sistema
de reg automàtic; a més del condiciona-

ment del terreny, l’execució d’un sistema
de drenatge específic d’alt rendiment; i
la col·locació d’un equipament esportiu
complet.
També l’any que ve es començarà a construir el nou pavelló cobert de L’Hospitalet de l’Infant, assegura el regidor Joan
Carles Vidal, tot al·ludint a l’increment
del nombre d’esportistes que hi ha hagut
en els darrers anys i que ha fet necessari

l’augment dels equipaments esportius
per satisfer la demanda.
Prova d’aquest increment d’esportistes és
la xifra actual d’equips en competició que
hi ha al municipi aquesta temporada 20102011: 22 (8 de futbol sala, 6 de futbol 7, 5
de futbol 11 i 3 d’handbol). ‘Això significa
que prop de 300 esportistes locals disputen encontres d’esports col·lectius cada
cap de setmana’, ha precisat Vidal.

Als contenidors especials de carrer i als establiments industrials i restaurants

‘S’han recollit més de 4.000 litres d’oli en un any’
Un any després de la posada en funcionament de la recollida selectiva d’oli
domèstic al municipi, s’ha aconseguit
aplegar més de 4.000 litres d’aquest
residu als contenidors especials de carrer que es van instal·lar en diferents
punts estratègics de la via pública i als
establiments industrials i restaurants
del municipi que generen oli vegetal,
ha explicat satisfet el regidor de Medi
Ambient, Xavier Samarra. I és que, tal
com recordat, cada litre d’oli en contamina 1.000 d’aigua!.
Samarra també ha manifestat la seva
satisfacció pel fet que Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és el tercer municipi
de la comarca del Baix Camp que, a
data d’avui, millor fa les coses en matèria de recollida selectiva de brossa, per
darrera de Pratdip i la Selva del Camp.
Entre gener i setembre d’enguany, en
concret, l’índex era del 53,6%.
Una altra bona notícia és la quantitat
d’adob que s’ha repartit a la ciutadania des que pels volts de Setmana Santa es va començar a repartir
compost a les persones que tenen el

carnet d’usuari de les deixalleries municipals: 40 tones.
Pel que fa a les novetats previstes per
al 2011, el regidor de Medi Ambient
s’ha referit a la campanya informativa
que durà a terme el seu departament

juntament amb la regidoria de Règim
Intern encapçalada per Mònica Boquera, sobre l’ordenança municipal
d’animals domèstics i convivència ciutadana a la via pública (a la pàgina 8
trobareu l’anunci d’aquesta iniciativa);
i a la campanya d’educació ambiental

que es farà per primer cop a les llars
d’infants municipals.
Paral·lelament, ha anunciat Samarra,
es posarà en marxa una campanya per
reforçar la recollida de matèria orgànica i d’envasos.
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‘La gespa artificial estarà instal·lada
al camp de futbol el mes de gener’
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esquerra
Mil gràcies i nous reptes

Gestió municipal

Temps de reflexió

I ara què?

En primer lloc volem agrair a tots els veïns
i veïnes dels nostres pobles la seva magnífica demostració de democràcia participativa, que ha quedat reflectida en l’elevada
assistència a les urnes ( 1,5 punts per damunt en comparació amb la registrada en
les darreres eleccions autonòmiques) i felicitar d’una forma especial als 996 votants
que van confiar en la nostra força política,
fent possible que CiU estigui al capdavant
del govern de la Generalitat de Catalunya
els propers 4 anys.

Abans d’entrar en els assumptes estrictament locals i en relació a les eleccions celebrades el diumenge 28 de novembre, on
tots els ciutadans de Catalunya amb dret
a vot vam ser convocats per a triar els 135
diputats que han de constituir el Parlament
de Catalunya durant la legislatura que s’iniciarà el mes de desembre, aprofito l’oportunitat que tinc gràcies a aquesta Revista,
per a agrair a cadascun dels 507 veïns del
municipi que van escollir la papereta del
PSC la confiança i el suport que amb el seu
vot han atorgat al projecte del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). I felicito públicament als militants, simpatitzants
i votants de CiU perquè ells han estat els
guanyadors d’aquestes eleccions.

Dies després de la gran patacada electoral,
ara, quan sembla començar a refredar-se
la mala maror resultant dels comicis, és el
moment de fer balanç, davant els molts
interrogants i dubtes que podem tenir els
independentistes amb projecte de govern
de cara als propers mesos. Serà temps,
sens dubte, de tornar a picar pedra, baixar del núvol i aterrar novament entre els
nostres convilatans per tal de reconduir la
proposta més vàlida que almenys jo conec
per assolir l’alliberament nacional del nostre país.

Doncs bé, ara igual que sempre, canviar-ho tot perquè res es mogui. Fa alguns
anys, arran de la posada en marxa de la
moneda única, des de la Unió Europea
es va instar els estats a prendre una sèrie
de mesures pressupostàries amb la finalitat d’aconseguir el dèficit zero en els
comptes públics. Més us diré, s’animava
els governs a fer estalvis, i crear un fons
per fer front a possibles contingències
extraordinàries.

Una vegada més els nostres conciutadans
han posat de manifest que saben el que
volen, el que resulta més convenient pel
present i futur del nostre país i el que ens
farà créixer en tots els sentits. En definitiva, un canvi de color polític i de forma
d’actuar al govern català que, sens dubte,
facilitaràles relacions i permetrà desencallar projectes que fins ara teníem congelats.
De l’anàlisi dels resultats a nivell municipal,
en prenem bona nota. Es tracta d’uns resultats que ens donen ànims per afrontar
amb forces renovades aquest tram final
de legislatura, per poder tirar endavant
els projectes que ens vam marcar com a
fites al programa electoral i que, majoritàriament, ja els hem executat o estem en
procés de fer-ho . Aviat,concretament el
22 de maig , tornarem a tenir eleccions
-les municipals- i caldrà que tots estem
disposats a participar-hi, com ho hem fet
en aquests darrers comicis.
El proper any,malgrat la important davallada d’ingressos al pressupost municipal,
estarem en condicions de finalitzar les
obres més importants i, sobretot, d’esmerçar els nostres esforços a intentar
resoldre els principals problemes que ens
preocupen, és a dir, l’atur i l’atenció a les
persones.
Precisament, l’atenció a les persones ha
estat durant aquest temps una de les nostres màximes prioritats. Una prova evident
d’aquest suport als ciutadans que més necessitats tenen en aquests moments és la
partida de 60.000 euros que hem destinat
aquest 2010 a aquesta finalitat.
Una altra xifra a destacar és la quantitat
de diners que ja hem pagat en concepte de subvencions per la rehabilitació
de façanes i teulades (110.000 euros)
a totes aquelles persones que han demanat aquest ajut. Això ha contribuït
decisivament a millorar l’aspecte exterior de les nostres cases i, en general, la
imatge del municipi,una bona imatge
que,amb la col.laboració de tots els que
hi vivim,podem aconseguir.
Amb esperances renovades i amb la satisfacció de pertànyer a un municipi que
ha demostrat, un cop més, el seu alt grau
de responsabilitat i seny, participant en
les eleccions al Parlament de Catalunya,
us desitgem molt bones festes de Nadal
i que el nou any 2011 ens porti salut i
benestar.
Com sabeu, a la pàgina web www.ciuvh.
cat trobareu tota la informació del grup
municipal convergent.

Dins de l’àmbit local, la tasca més important que ha de realitzar l’Ajuntament abans
d’acabar aquest any és elaborar i aprovar
el pressupost per a l’any 2011. En compliment del que està regulat a la Llei d’Hisendes Locals, l’equip de govern hauria d’haver
enviat al Ple de l’Ajuntament el pressupost
abans del 15 d’octubre i l’aprovació definitiva s’ha de fer abans del 31 de desembre
d’enguany. Un any més, no s’ha presentat
el pressupost dintre del termini establert.
Quan acabo aquest escrit és 30 de novembre, han passat ja 46 dies de la data en què
acabava el termini per a donar-lo a conèixer
al Ple de l’Ajuntament i el grup municipal
socialista encara no té cap informació del
pressupost de l’any 2011.
Per a garantir el bon funcionament de
l’Ajuntament, una de les responsabilitats
de l’equip de govern és cobrar puntualment els impostos i les taxes municipals a
tots els que tenim el deure de pagar. Ara
hem pogut comprovar que durant molts
anys aquesta responsabilitat no ha estat
ben exercida per l’equip de govern. A més
de 120 abonats del servei d’aigua el cobrament del rebut trimestral no s’ha ajustat a
la realitat dels seus consums durant molt
temps i ha hagut de ser l’empresa Secomsa
Aigües, SL, que des de l’1 de gener d’enguany gestiona el servei, la que ha “aconseguit” llegir comptadors que l’equip de
govern feia anys que no “aconseguia” llegir. Als abonats que no se sabia quin era el
consum real, se’ls aplicava el mínim establert sense fer res més. Aquesta mala gestió ara ha aflorat, perquè les factures que
l’empresa ha presentat pel tercer trimestre
de 2010 als esmentats abonats han estat
per uns consums molt elevats, generant la
queixa d’alguns.

Analitzant primer la feina feta per la gent
d’Esquerra al Govern català a ningú se li
pot escapar que s’ha treballat força i bé. De
forma diferent al que ja coneixíem però, de
manera encertada, al meu parer. Ara mateix, em vénen a la memòria més de vuit
actuacions portades a terme per aquest govern que jo considero ben bones. Posats a
enumerar-les, potser començaria per la Llei
d’educació que ens assegurarà la continuïtat del model d’immersió lingüística. Una
normativa nascuda del Pacte Nacional per
l’Educació que va gestar-se en temps de la
consellera Marta Cid però que, dissortadament el conseller socialista Ernest Maragall
no va saber desplegar com calia.
Puc continuar amb la llei i les aules d’acollida, la llei del cinema i el codi de consum.
També, l’encert que va suposar per la projeccció exterior de la llengua catalana la Fira
de Frankfurt; el domini .CAT, la difusió de
la senyal de Televisió de Catalunya, la digitalització dels fons bibliogràfics i també, el
parla.cat que ha comptat amb la presència
de gent de més de 80 països interessats
en aprendre i conèixer el català. Trets generals d’una bona feina plasmada des de
les conselleries portades per la gent valenta
d’ERC..
Sóc i som conscients -al temps que entenem- el desgast que sempre i a tots els
partits ens genera ser en qualsevol govern
i més, quan la difusió d’allò que s’ha fet
no arriba al ciutadà i, segurament quan la
cultura de pacte en aquest país no està ben
entesa ni massa assumida. També és obvi
posar sobre la taula, hores d’ara, si l’opció
de re-editar el tripartit fou en el seu dia el
millor. Dissortadament, al meu entendre,
quan deixem de parlar de govern i parlem
de partits ja anem amb mal peu i així va
quedar reflectit el diumenge 28 de novembre amb la derrota a les urnes.

Per acabar, us desitjo bona salut a tots que
pugueu gaudir de les festes de Nadal, Cap
d’Any i Reis amb els vostres familiars i amics
i que l’any 2011 sigui millor.

Ja no és temps de lamentacions sinó de
començar a treballar, tornar a sumar en
lloc de dividir malgrat aventures d’idea fixa
sense cap projecte de govern sòlid darrera.
Ens cal deixar pas a iniciatives col·lectives i
propostes de progrés social i benestar en
lloc de personalismes i protagonismes que
lluny d’enfortir-nos ens afebleixen com
també ha quedat demostrat. Deia en Llach
que el camí és llarg però ja no tenim temps
d’equivocar-nos. Tenim a dos passos unes
noves eleccions municipals que ens han de
servir per enfortir-nos i posicionar-nos davant la duresa dels nous temps que se’ns
acosten.

Pots accedir a la informació del grup municipal socialista entrant a la nostra web:
www.pscvh.org

Des del grup municipal d’ERC us volem
desitjar un Bon Nadal i un venturós any
2011!

En relació al procés que s’està desenvolupant per a l’elaboració i aprovació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
que fins ara des del grup socialista hem valorat positivament, volem manifestar públicament la nostra preocupació pel ritme lent
i poc participatiu amb què des de fa uns
mesos l’equip de govern està gestionant
aquest assumpte.

Les condicions del tractat de la UE Preus estables - Finances públiques sanejades - Condicions monetàries sòlides.
Aquestes premisses serien la garantia de
tenir un creixement sostenible, la inflació es reduiria i s’assoliria un alt nivell
d’ocupació.
En virtut del Pacte d’estabilitat i creixement els Estats membres es comprometien, a mig termini, a perseguir
situacions pressupostaries equilibrades
o fins i tot amb superàvit. De tota manera, el dèficit -en cas d’existir- hauria
de ser inferior al 3 per cent. També es
comprometien a presentar anualment
Programes d’estabilitat per a aconseguir
aquest objectiu.
Les recomanacions del Consell d’Europa instaven als Estats, fins i tot, a
generar superàvits i així generar un
marge de maniobra per a l’estabilització cíclica, per a fer front a una evolució
pressupostària imprevista, accelerar la
reducció del deute i estar preparat pels
reptes pressupostaris que comportarà
l’envelliment de la població. Aquesta
Llei era aplicable a totes les Administracions públiques. Els principis generals
d’aquesta llei eren:
Principi d’Estabilitat. Tots les entitats públiques estan sotmeses al marc d’aquesta Llei d’Estabilitat. En referència als
Ajuntaments, s’entendrà per estabilitat
pressupostària la situació d’equilibri o
superàvit, computada en els termes de
capacitat de finançament establerts.
Principi de Plurianualitat. L’elaboració del
pressupostos s’emmarcarà en un escenari plurianual compatible amb el principi d’anualitat.
Principi de Transparència. S’haurà
d’aportar tota la informació suficient i
adequada per a verificar el acompliment
del principi d’estabilitat pressupostària.
Principi d’Eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics. Els actes administratius, els contractes, els convenis
i qualsevol altre actuació que afecti les
despeses públiques han de valorar les
seves repercussions i efectes i supeditar-se estrictament a l’acompliment de
l’estabilitat.
Des de les hores ençà, podríem reflexionar com han actuat les administracions
públiques en relació a aquestes mesures. Jo diria que la majoria han fet tot
el contrari.
Molta salut i molta sort per a tothom!
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D’esquerra a dreta: Sra. Pilar Navarro (mestra), Sra. Olga Sedó, Dr. Josep Maria, Sra. Maria Lluïsa Huguet, Dr. Emili, Sr. Rafael Fernández (governador) i Dr. Salvador.

En la sessió del 25 d’agost de 1967, la corporació municipal, presidida per l’Alcalde Sr.
Agustí Margalef, va aprovar per unanimitat
homenatjar els Drs. Salvador, Emili i Josep
M. Gil Vernet, “... honra de Vandellòs y por
la gratitud y cariño que todos los vecinos
sienten hacia ellos”. S’acordà nomenar-los
fills predilectes de Vandellòs i col·locar una
placa “en la que conste tal distinción en la
fachada de la casa donde nacieron”.
En la sessió del dia 7 de setembre, es va
concretar de celebrar l’acte d’homenatge
el dia de la Festa Major i de fer l’encàrrec
de la placa commemorativa que en deixaria
constància.
De fet, la persona que ho havia promogut i
que, juntament amb l’alcalde, es va fer càrrec de l’organització d’aquest acte, fou en
Josep Gil Castellví “Santo”, que aleshores
era regidor de l’Ajuntament.
El dia 26 de setembre, diada dels patrons
de la vila, els sants metges Cosme i Damià,
a la sortida de la missa major, es va celebrar l’homenatge a la plaça de Baix amb
l’assistència de tot el poble i dels homenatjats amb les seves famílies. Van presidir
l’acte les principals autoritats provincials: el
governador, Rafael Fernández; el president
de la Diputació, doctor Federico Gerona i
el Cap provincial de sanitat, doctor Bardají. Després dels parlaments corresponents,
es va descobrir la placa commemorativa a
la façana de ca la Torre, la casa pairal dels
doctors Gil Vernet.
En aquell moment, en plena època franquista, l’Ajuntament va intentar posar el
nom dels Drs. Gil Vernet a la plaça de Baix,
que aleshores era la plaça de José Antonio,
cosa que no va ser possible fins després de
la mort del dictador. Cal destacar, però, que
el pergamí que l’Ajuntament va lliurar a cadascun dels homenatjats estava escrit en
un català molt pulcre. ”La Corporació en
ple de la vila de Vandellòs, el 25 d’agost
proppassat, va prendre l’acord de nomenar (Salvador, Emili o Josep Maria) fill predilecte d’aquesta localitat. Motiva l’acord,
en primer lloc, el fet d’haver tingut lloc ací
el seu naixement físic; segonament, la seva
projecció mundial com a eminent (uròleg o
tocòleg); i, tercerament, el clam dels veïns

que de temps ençà reiteraven llur interès a
honorar degudament un fill de la vila tan
estimat”.
No és possible en els límits d’aquest article
assenyalar, mínimament, els mèrits professionals dels doctors homenatjats (docència,
investigació, publicacions, ressò internacional, etc.) En faré una breu pinzellada.
El Dr. Salvador Gil Vernet (Vandellòs 1892,
Barcelona 1987), l’any 1915, obtingué la
llicenciatura en Medicina amb qualificació
d’excel·lent. El 1919 va llegir la tesi doctoral i el 1926 guanyà per oposició la càtedra
d’Anatomia de la Universitat de Salamanca. L’any 1928 obté, per concurs, la càtedra
d’Anatomia de la Universitat de Barcelona.
Gran investigador, la seva obra cabdal Patologia urogenital, encara en l’actualitat,
continua sent de referència a nivell mundial. Va ser reconegut amb nombroses distincions: president de la Societat Internacional
d’Urologia (1967-1973), president Honorari de l’Associació Espanyola de Medicina
i Acadèmic d’Honor de la Reial Acadèmia
Nacional de Medicina.

D’equerra a dreta: Sr. Pablo Serrano, Sr. Agustí Margalef (alcalde), Dr. Federico Gerona
(president Diputació), Dr. Josep Maria, Dr. Emili, Sr. Rafael Fernández i Dr. Salvador.

urològica. Pioner en els trasplantaments de
ronyó, pàncrees i testicle. Gran investigador, autor de 180 publicacions, més de 400
comunicacions en congressos nacionals i
internacionals, director de cursos internacionals d’urologia i trasplantaments, etc.

El Dr. Salvador es va casar amb la Mercè Vila amb la qual va tenir dos fills: el Salvador
i el Josep Maria; ambdós van cursar la carrera de Medicina.
L’altre homenatjat, germà de l’anterior, era
l’Emili Gil Vernet (Vandellòs 1905, Barcelona 1970). Es llicencià en Medicina l’any
1928 amb la qualificació d’excel·lent. Obtingué el grau de doctor a la Universitat de
Madrid (1932) i va ampliar estudis com a
becari a Berlín. Fou catedràtic d’Obstetrícia
i Ginecologia de la Universitat de Barcelona (1958), on dugué a terme una valuosa
tasca d’investigació i de publicacions. El Dr.
Emili va ser president de l’Associació Espanyola de Ginecologia i director de l’Escola
Professional de Ginecologia i participà en
nombrosos congressos.
Casat amb la Maria Lluïsa Huguet, el matrimoni va tenir cinc fills: l’Emili, en Lluís,
en Josep M., la M. dels Àngels i l’Ignasi.
Els quatre fills barons són, en l’actualitat,
destacats professionals de la Medicina en
les seves respectives especialitats. La filla va
cursar estudis de Dret.

Seria interminable la llista d’institucions
científiques de les quals forma part i els
reconeixements que ha rebut a nivell nacional i internacional: Premi Nacional de
Cirurgia, vicepresident de la Societat Internacional d’Urologia, president d’honor
de l’Associació Espanyola d’Urologia, Acadèmic de número de la Reial Acadèmia
Nacional de Medicina (2008). L’any 2009
la Societat Internacional d’Urologia li va
concedir el premi “distinció a tota una carrera” a Shangai (Xina)
D’esquerra a dreta: Dr. Bardají, Pablo Serrano (secretari), Dr. Emili, Dr. Josep Maria.

El tercer homenatjat, Josep Maria Gil-Vernet Vila (Barcelona 1922), fill del Dr. Salvador, es llicencià en Medicina l’any 1947 i
es doctorà a la universitat de Madrid, l’any
1951. Catedràtic extraordinari d’Urologia,
1973, ha estat director de l’Escola Professional d’Urologia i sotsrector de la Universitat de Barcelona.
Referent mundial per les seves nombroses aportacions en el camp de la tècnica

Està casat amb l’Olga Sedó. Dos dels seus
fills, en Josep M. i l’Alfredo també són
eminents uròlegs.
És notori l’agraïment que els veïns del municipi senten envers la nissaga dels doctors Gil Vernet, tant pels homenatjats com
pels seus descendents, per l’ajut savi i desinteressat que sempre han rebut de part
d’ells en acudir a les seves consultes professionals.
Joan M. Vernet i Borràs

Episodis de la nostra història

Vandellòs homenatja els
Doctors Gil Vernet
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El ple municipal ha aprovat les ordenances fiscals per al 2011

Es congelen els impostos municipals
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant va aprovar el passat 15 d’octubre les
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
per a l’exercici econòmic de 2011 amb els vots a
favor de CiU, PSC i ERC i el vot en contra de FIC.
Tal com ja va fer en els dos exercicis
anteriors, el consistori ha congelat
els principals impostos que paguen
els veïns. Per exemple, l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE); l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM); i l’Impost de Béns Immobles
(IBI), que continuarà mantenint el tipus impositiu del 0,46%, un dels més
baixos de la demarcació, amb valors
cadastrals sense revisar des de l’any
1986.

Pel que fa a l’IBI, i per segon any consecutiu, s’ha acordat oferir als ciutadans
la possibilitat de pagar-lo en 2 vegades
sense recàrrec: el 50%, el 31 d’agost
de 2011; i l’altre 50%, el 30 d’octubre
de 2011. ‘Aquest fraccionament del
pagament de l’IBI és una mesura anticrisi, amb la qual es vol ajudar les
economies domèstiques’, ha dit el regidor d’Hisenda, Joan Carles Vidal. Amb
aquest objectiu, s’ha ampliat igualment
el termini per tal que les famílies nom-

S’està treballant en l’ampliació del CAP. Per continuar avançant en
aquest projecte, el passat 26 d’octubre es va celebrar una reunió de treball a la Casa de la Vila, a la qual hi van assistir l’alcalde, Josep Castellnou; el regidor de Salut,
Francesc Blanch; tècnics de l’Ajuntament i representants del Departament de Salut
de la Generalitat i de l’equip d’arquitectes que n’està al càrrec de la redacció. En
aquesta trobada es va presentar a SAGESSA l’estat actual del projecte.

broses i monoparentals puguin demanar la bonificació del 50% del rebut de
l’IBI (abans era el novembre i ara serà
el febrer).
També es mantindrà el tipus de l’impost
que paga la central nuclear, la tèrmica i
les autopistes, el BICES: l’1,3%, que és
el màxim permès per la llei.
Per remarcar la poca pressió fiscal que
tenen els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, el regidor d’Hisenda ha explicat que de l’actual pressupost de
2010 i respecte els impostos de contribucions urbanes, el que paguen els
veïns (1.162.000 euros) representa solament el 9,82%, i el que paguen els
BICES és el 78,08% (9.235.000 euros).

Un 2,46% és de l’IVTM (290.000
euros) i un 9,64% (1.140.000 euros)
és de l’IAE. El capítol d’impostos directes representa un 55,73% del total del
pressupost de l’Ajuntament de 2010.
D’altra banda, amb els vots a favor de
CiU, PSC i ERC i el vot en contra de
FIC, es va acordar concertar un préstec de 3.163.732,11 euros al Banco
Santander per un termini de 15 anys
( inclosos 2 anys de carència) al tipus d’interès d’Euribor + 1,35 i sense cap despesa d’obertura. Aquest
import anirà destinat al finançament
de la nova biblioteca pública i teatreauditori (3.000.000) i al nou pavelló
esportiu de L’Hospitalet de l’Infant
(163.732,11 euros).

Es perllongarà el passeig marítim. El passat 9 de novembre, l’alcalde Josep
Castellnou es va reunir amb Jordi Galofré, cap de Costes del Ministeri de Medi Ambient a
Tarragona; Jordi Sorkau i Ramon Arandes, representants de l’empresa CEDIPSA; Jordi Bellmunt, arquitecte paisatgista; Estanislau Roca, arquitecte urbanista membre de l’equip redactor del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; i Sergi Xancó, arquitecte municipal,
per definir els criteris urbanístics i conceptuals que han de regir la prolongació del passeig
marítim, des del polígon 6 fins a Cadaloques. El Ministeri de Medi Ambient ha encarregat
la redacció d’aquest projecte a CEDIPSA S.L.
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L’Ajuntament ha organitzat un procés participatiu abans de prendre una decisió

Per determinar els usos futurs de la
Casa de l’Abadia de Masriudoms,
l’Ajuntament ha organitzat un
procés de participació ciutadana.
L’objectiu d’aquest procés, segons
ha explicat la regidora de Cultura, Maite Boquera, és ‘consensuar conjuntament les possibilitats
d’usos futurs d’aquesta casa de
244 metres quadrats de superfície,
que el Bisbat de Tortosa ha cedit
enguany al consistori mitjançant
un conveni’.
A través d’aquest conveni totes dues parts van acordar
habilitar un espai de caràcter cívic i social al servei de la
població, reservar un lloc per al despatx parroquial per
guardar els llibres sacramentals, atendre els feligresos i
fer la catequesi; i espais per a la celebració d’actes de la
Parròquia de Sant Jaume de Masriudoms.
De les condicions d’aquest conveni i de les característiques actuals de l’edifici, la regidora Maite Boquera va
informar als assistents a la sessió de debat oberta a tota
la població de Masriudoms, convocada el passat 29 de
novembre al Casal del Puvill, en el marc d’aquest procés
de participació.
Després d’aquesta presentació de l’estat i descripció
de la casa, necessària perquè les propostes d’usos
s’adaptessin al màxim a les possibilitats de l’immoble,
2 tècniques del gabinet d’investigació sociològica i

de mercat Ceres van moderar el debat. La quarantena de persones que va prendre part en aquest debat,
dividides en diferents grups de treball, van coincidir a
l’hora d’assenyalar que aquest espai s’hauria de des-

tinar a la gent gran del poble i acollir un espai d’ús
social, d’esbarjo, on els més grans poguessin fer activitats; un espai d’atenció mèdica i una altre de centre de dia.

Jornada de portes obertes al
nou menjador escolar
Per als dies 12 i 20 de novembre, l’Ajuntament
va organitzar una jornada de portes obertes
al nou menjador escolar de L’Hospitalet de
l’Infant. D’aquesta manera, els pares, mares i tutors dels infants van poder veure les
instal·lacions que han entrat en funcionament
aquest curs 2010-2011. En aquesta jornada
també hi va ser present l’alcalde Josep Castellnou; acompanyat de diversos regidors.
D’aquest servei es beneficia diàriament
una mitjana de 80-90 alumnes de l’Escola

Mestral i la llar d’infants Sol i Vent. Recordem que la nova construcció, que ha
costat a l’Ajuntament uns 695.000 euros,
substitueix els 3 mòduls prefabricats que
anteriorment acollien aquest servei, ubicats al costat de l’Escola Municipal de
Música.
El nou menjador, a diferència del que hi
havia, té cuina, la qual cosa comporta una
millora de la qualitat del menjar que consumeixen els alumnes.

Sessions de música-teràpia
a les llars d’infants
Des del mes d’octubre, la professora de l’Escola de Música Susanna Sarrà està impartint sessions de música-teràpia als alumnes de
les dues llars d’infants municipals. Sarrà, que està estudiant un
màster en música-teràpia, està fent la seva tesina sobre com afecta
la música en el desenvolupament dels infants. Quan la tingui enllestida, presentarà els resultats del seu estudi.
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Els veïns de Masriudoms debaten els
futurs usos de la Casa de l’Abadia
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És una de les iniciatives de la Regidoria de Comerç per promocionar els establiments locals
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La II Desfilada de moda aplega
unes 500 persones a L’Hospitalet
El pavelló cobert de
L’Hospitalet de l’Infant
es va convertir la nit de
dissabte 9 d’octubre en
una passarel·la de moda.
Per aquesta passarel·la
hi van desfilar un
total de 70 nois i noies
de les categories
inferiors del Club de
Futbol L’Hospitalet.
Aquests joves van lluir la roba, el calçat
i els pentinats dels 12 establiments comercials del poble que han participat en
aquesta edició, dedicada a la col·lecció
tardor-hivern. D’aquesta manera, les 500
persones que van acudir fins al pavelló
van poder veure diferents peces de roba
convencional, de festa, esportiva, de nens
i pijames; així com complements de viatge, sabates i els diferents pentinats de les
perruqueries participants.

Se sortejarà un txec
de 500 euros per
compres!

Recordem que la Regidora de Comerç de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant va organitzar juntament amb
el Patronat Municipal de Turisme i la Comissió de Festes de L’Hospitalet aquest
esdeveniment amb l’objectiu de promocionar el comerç local i donar a conèixer
als turistes l’àmplia oferta d’establiments
de què disposa el municipi.

‘La idea era fer veure als ciutadans que
no és necessari desplaçar-se a altres poblacions per trobar els articles desitjats’,
segons ha destacat el regidor de Comerç,
Francesc Blanch, tot explicant que a la
mitja part es va sortejar una nit d’hotel
i esmorzar amb entrades a PortAventura
per a dues persones; i dues entrades al
mateix parc temàtic.

La Regidoria de Comerç ha ideat
una altra campanya per promocionar els establiments locals. En el
marc d’aquesta campanya, el proper 3 de gener els nens i nenes
del municipi podran lliurar les seves cartes a Ses Majestats al patge
reial en una carpa que s’instal·larà
a prop de la Plaça Catalunya de
L’Hospitalet de l’Infant, entre els
carrers Galera i Estació. Un cop ho
hagin fet, rebran una butlleta que
hauran d’omplir els adults que els
acompanyin i dipositar en una urna. Totes les butlletes dipositades
en aquesta urna participaran en
un sorteig d’un val de 500 euros
per gastar en les botigues del poble. A la carpa, a més s’oferirà un
got de xocolata a la canalla i animació infantil!

La Policia Local
celebra el dia del
seu patró
El cap de setmana del 23 i 24 d’octubre van tenir lloc
diversos actes de celebració del patró de la Policia Local.
Entre aquests, un campionat de tir, una ofrena floral al
company Rolando Farnós, una missa a l’església parroquial Sant Pere de L’Hospitalet de l’Infant, i un aperitiu.
En el decurs d’aquesta celebració, es va retre homenatge
a l’agent Josep Domènech i Callau, que s’ha jubilat enguany.
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Mijtançant plans d’ocupació i per un termini de 6 mesos

El consistori ha contractat un total de 7 veïns del
municipi que es trobaven
en situació d’atur per tirar
endavant diversos projectes. Per fer-ho, s’ha acollit
a les subvencions atorgades pel Departament de
Treball de la Generalitat
per realitzar Plans Extraodinaris d’Ocupació Local.
D’aquests 7 treballadors, 4 es dedicaran al manteniment de la xarxa
de senders, que esdevé una via ordenada d’accés a diferents indrets
d’interès natural i/o paisatgístic i a
diferents punts del patrimoni històric
i/o artístic del municipi (masies, nuclis
deshabitats, vestigis de la guerra civil,
antigues fonts d’aigua, etc).
Aquestes vies que seran netejades
i desbrossades, a més, són un dels
atractius del municipi, ha explicat la
regidora de Promoció Econòmica i
Recursos Humans, Mònica Boquera,
tot recordant que l’Ajuntament les
està promocionant actualment, mitjançant la difusió de material informatiu sobre una dotzena de rutes de
senderisme que es poden fer al terme
municipal.
Pel que fa a les altres 3 persones
contractades: 2 realitzaran tasques
de reforç a les deixalleries municipals (que enguany han ampliat el seu
horari d’obertura) i de sensibilitza-

ció de la població per al correcte ús
d’aquests serveis i el foment del reciclatge; i 1 donarà suport al procés
de digitalització del registre general
i ajudarà a implementar i millorar
l’eina informàtica específica del registre de l’Ajuntament. Aquest últim

projecte busca facilitar l’accés de la
ciutadania als tràmits i gestions de
l’administració pública mitjançant
l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC), tant virtual com
presencial; i millorar la gestió de la
informació que té entrada o sortida

a través del registre general. Cal assenyalar que els 7 empleats que s’han
beneficiat d’aquests plans d’ocupació
van començar a treballar a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant el passat 15 de
novembre. Els seus contractes tenen
una durada de 6 mesos.

Vandellòs i l’Hospitalet
col·labora amb la Casa d’Oficis
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és un dels municipis que
acull la Casa d’Oficis, un programa impulsat pel Consell Comarcal del Baix Camp, amb la
col·laboració dels ajuntaments
implicats, i subvencionat pel
Departament de Treball de la
Generalitat i el Fons Social Europeu. Aquest programa té com a
objectiu facilitar la formació i la
inserció laboral de joves menors
de 25 anys.
En concret, al nucli de L’Hospitalet de l’Infant s’està impartint
des del passat 14 d’octubre el
mòdul de polimantenidor d’edificis i equipaments urbans. Els
joves de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja que
ocupen les 10 places disponibles
combinaran durant 12 mesos la
formació teòrica i la pràctica laboral. A més de la formació específica per aprendre l’ofici de
polimantenidor, rebran formació compensatòria i es podran
preparar per obtenir el certificat de l’ESO si no el tenen, així

Novament en marxa la
Unitat d’Escolarització
Compartida (UEC)

com formació i orientació per la
cerca de feina i la seva inserció
posterior a la finalització de la
casa d’oficis.
Des de l’Ajuntament es valora
molt positivament aquest recurs

formatiu que donarà l’oportunitat a aquests joves d’aprendre
i agafar experiència, coneixements, hàbits i habilitats que
els seran molt útils per a la seva projecció laboral i personal
futura.

L’Ajuntament, amb la col·laboració del Departament
de Educació i l’INS Berenguer d’Entença, ha tornat
a posar en marxa aquest curs 2010-2011 la Unitat
d’Escolarització Compartida (UEC) a les instal·lacions
del Viver d’empreses. Aquest servei es dirigeix a alumnes d’entre 14 i 16 anys amb situació de risc de marginació social, trets d’inadaptació escolar, absentisme i
rebuig escolar,i ofereix la possibilitat de seguir l’etapa de
l’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents
adaptacions curriculars individualitzades. Els 9 alumnes
que hi ha actualment a la UEC reben la formació acadèmica corresponent però amb un caire més funcional,
tant pel que fa a les àrees d’instrumentals (llengües,
matemàtiques, etc…) com a la resta de treballs més
manipulatius lligats a tasques pre-professionalitzadores
(tallers o projectes) o d’inserció social.
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A debat la clau de l’èxit dels sistemes
10 de gestió ambiental
El Centre Tecnològic
Mestral ha estat escenari
d’unes jornades en les quals
les empreses del sector
nuclear han compartit les
seves experiències en la
implantació de sistemes
de gestió ambiental.
Totes les empreses estan
certificades en la norma
UNE-ISO 14001 que recull
el compliment de bones
pràctiques ambientals
d’acord amb una filosofia
de desenvolupament
sostenible. Les jornades
venien precedides d’una
anterior trobada celebrada
tres anys enrere i l’èxit
de la celebració augura
una continuïtat amb
major regularitat
Participants de les Jornades Mediambientals als jardins del Centre Tecnològic Mestral (Enresa).

La participació va sumar una vintena de
persones que van exposar com tenen organitzat els seus sistemes de gestió mediambiental en funció de les necessitats
específiques de les seves instal·lacions.
L’intercanvi d’aquesta experiència operativa va buscar punts comuns i millores en
l’eficiència de l’aplicació. Els temes en els
quals es va incidir van ser, entre d’altres:
l’avaluació de riscos ambientals, la gestió
i el control documental de les accions de
vigilància o la separació entre els aspectes
de gestió ambiental industrials dels de vigilància radiològica.
Inocencio Fernández, supervisor del departament de Gestió de Qualitat de la
Central Nuclear de Cofrentes, en finalitzar les jornades va destacar l’èxit orga-

nitzatiu i de participació. Però sobretot,
va assenyalar que “així com en l’apartat
radiològic hi havia grups funcionant des
de fa temps, en l’àmbit mediambiental,
en què les empreses porten entre deu i
dotze anys certificades, els responsables
de la gestió no havien tingut l’oportunitat d’explicar-se i compartir experiències”. Un intercanvi que és important per
aprendre entre tots a gestionar “temes
com els aspectes formatius, les incidències i el seu tractament en programes
d’accions correctives”, va afegir. Juan Diego Quesada, cap del departament de
Gestió de Qualitat d’Enresa, coincideix en
aquesta visió que les jornades han servit
per consolidar un fòrum professional. “La
sensació és que hi ha interlocutors, que
es poden compartir coneixements amb

un col·lega que està aplicant un sistema
de gestió mediambiental, preguntar-li per
exemple sobre una solució, com l’ha enfocada des de la formació, l’avaluació
d’impactes mediambientals o l’aplicació
de nova legislació”. Aquest intercanvi entre professionals mediambientals, malgrat
les diferents realitats de cada empresa és
productiu a causa del grau de maduresa en el funcionament dels sistemes de
gestió. El fet que portin molts anys certificades i auditades per organismes externs a elles fa que “aquesta maduresa
et porti a plantejar problemes molt precisos per compartir-los amb la resta de
participants”, puntualitza Quesada. Un
valor compartit per tots és la necessitat
de comptar amb la col·laboració de tots
els treballadors i membres de les empre-

ses per a aconseguir l’èxit de funcionament de la gestió mediambiental.
Com a colofó a les jornades Javier García
Serrano, membre del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, va
impartir una ponència en la qual va explicar els programes d’aquest organisme
públic depenent del Ministeri d’Indústria
per a donar suport a projectes de recerca
i desenvolupament.
La bona experiència viscuda al Centre
Tecnològic Mestral ha plantejat una nova
organització de les jornades però també altres accions entre els professionals
com podrien ser visites bilaterals en les
quals entrar en detall sobre aspectes molt
concrets.

Enresa celebra els seus 25 anys
Enresa va celebrar el passat 21 d’octubre un acte
institucional en el Círculo de Bellas Artes de Madrid per commemorar els seus vint-i-cinc anys. A
l’acte hi van assistir més de 250 convidats que van
celebrar les bodes de plata de l’empresa amb un
repàs pels projectes executats, pels que estan en
marxa i pels futurs, com ara el Magatzem Temporal
Centralitzat.
En l’acte van intervenir el Ministre d’Indústria, Turisme
i Comerç, Miguel Sebastián; el president d’Enresa, José
Alejandro Pina, els màxims representants dels dos accionistes de l’empresa (SEPI i Ciemat) i altres personalitats. Els parlaments van destacar la bona praxis, el rigor
tècnic i el patrimoni humà d’Enresa del qual el ministre
Sebastián va afirmar ens ha portat a “estar en les millors mans”.
En el repàs de la trajectòria tècnica del quart de segle
de funcionament d’Enresa no podia faltar el desmantellament de Vandellòs 1. L’alcalde Josep Castellnou va
assistir com a convidat en representació del municipi
i valora l’acte molt positivament. Recorda que el desmantellament va acomplir amb èxit les premisses de
seguretat, informació al municipi i de dinamització de
l’entorn que s’hi va fixar. “Lo propi tarannà d’Enresa va

Parlaments de l’acte commemoratiu del 25è aniversari
d’Enresa, celebrat el passat 21 d’octubre.

L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Josep
Castellnou,va assistir com a convidat a l’acte.

produir la participació d’empreses locals i a través d’elles
molta gent del municipi va poder tenir feina”, afirma
Castellnou.

positiva perquè es pugui posar en valor la feina que s’ha
fet tant per a la última etapa de Vandellòs I com per a
altres desmantellaments”, sintetitza l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta eficàcia, transparència i el gran esforç que realitza l’empresa en R+D han
reportat a Enresa el prestigi internacional alhora que la
gent del territori on actua se la sent com una empresa
propera.

Ara, en l’etapa de Latència, aquesta filosofia segueix
present. “La tasca d’informació i divulgació d’Enresa
amb el seu centre de visites, juntament amb l’activitat
investigadora del Centre Tecnològic Mestral és altament
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L’Ajuntament ha restaurat el cementiri de Vandellòs i l’ha deixat com
nou, tal com van poder comprovar els ciutadans d’aquest poble que hi
van acudir amb motiu de la celebració de Tots Sants.

Aquest projecte està inclòs al FEOSL

S’està renovant
l’enllumenat públic de
L’Hospitalet de l’Infant
Aquest projecte, que va començar a executar-se
fa poc, està inclòs al Fons Estatal per a l’Ocupació
i Sostenibilitat Local (FEOSL) i afectarà 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.

Per dur a terme aquests treballs de millora, recordem, el consistori va
contractar a l’estiu 3 empleats, mitjançant un pla d’ocupació. Aquestes
persones, que es trobaven en situació d’atur, van repicar totes les parets i compartiments, al 100%, fent saltar l’arrebossat vell que hi havia
i substituint-lo per un material monocapa més resistent. Per fer-ho, van
comptar amb la col·laboració de la brigada municipal.

En aquestes vies, se substituiran els punts de
llum per uns altres de major rendiment que
disminueixin la contaminació lumínica i el consum d’energia elèctrica. Això costarà més de
146.000 euros. A la fotografia de dalt, es pot
veure els nous fanals que s’han col·locat al carrer Alt Camp.

Obres de millora, a
l’estació de trens
Adif (l’Adminstrador de Infraestructuras Ferroviarias), responsable del
manteniment de les estacions de tren espanyoles, ha iniciat les obres
de millora en l’estació de L’Hospitalet de l’Infant. Aquesta actuació, que
suposa una inversió de 340.000 euros, té per objectiu oferir als clients
d’aquesta estació unes instal·lacions més accessibles, segures i adequades. L’Ajuntament ha manifestat la seva satisfacció davant el començament d’aquests treballs que fa temps que reinvindica.
D’altra banda, el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí ha resolt favorablement el projecte de subministrament d’energia elèctrica per al
tram Vandellòs-Tarragona de la línia d’Alta Velocitat Madrid-BarcelonaFrontera Francesa.

Aclariments sobre els
rebuts d’aigua

Experts internacionals revisen
la central nuclear Vandellòs II
La central nuclear Vandellòs II va rebre del 4
al 22 d’octubre una missió internacional, en
aquesta ocasió liderada per l’Associació Mundial d’Operadors Nuclears (WANO són les sigles
en anglès). Es tracta del programa Peer Review, dedicat a comparar el funcionament de la
planta amb les millors pràctiques internacionals
mitjançant una revisió objectiva i en profunditat realitzada per un equip d’experts independents.
Durant aquestes 3 setmanes, 23 experts
internacionals van avaluar àrees clau per
a l’operació segura i fiable de la planta.
Aquestes àrees es divideixen en àrees funcionals: organització i administració; operació;
manteniment; suport d’enginyeria; protecció
radiològica, experiència operativa; química;

formació i qualificació i protecció contra incendis.
Aquest programa de WANO s’ha realitzat en
més de 300 ocasions a tot el món i els seus
membres, entre els quals es troben Ascó i Vandellòs II, tenen actualment el compromís de repetir-lo cada sis anys.
Aquesta no és la primera vegada que les plantes
d’ANAV se sotmeten a una avaluació liderada
per un organisme independent ja que la supervisió de les centrals nuclears mitjançant inspeccions alienes a l’explotació contribueix a afermar
la cultura de seguretat. En aquest sentit, CN
Vandellòs II va rebre el passat any una missió
OSART, organitzada per l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA).

Arran de les queixes rebudes per algunes factures elevades de l’aigua,
l’Ajuntament vol fer alguns aclariments. Primer de tot, vol explicar que
els rebuts de l’aigua es componen de 2 parts: una és la que cobra
l’Ajuntament pel servei; i l’altra correspon als impostos autonòmics,
aprovats per la Generalitat de Catalunya, i es liquida directament a
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
El consistori només té competències sobre la part que cobra, que està
marcada per l’ordenança fiscal que aprova el ple i que es fixa seguint
les recomanacions de l’ACA.
Alguns rebuts han reflectit consums desmesurats d’aigua, perquè les
lectures dels comptadors no estaven actualitzades. En molts casos, ha
passat això, perquè SECOMSA, l’empresa que des del gener de 2010
gestiona els rebuts de l’aigua, no ha pogut accedir als comptadors, perquè es trobaven en finques particulars, habitatges de segona residència o en habitatges deshabitats permanentment. En aquest sentit, cal
recordar als usuaris d’aquest servei que han de facilitar sempre l’accés
als comptadors.
Per solucionar aquests problemes, els afectats han de presentar una reclamació a SECOMSA i demanar que s’estudiï el seu cas. L’empresa es
compromet a fer un seguiment del consum real d’aigua i a calcular-ne
la mitjana els pròxims trimestres (el 4rt trimestre de 2010 i el 1er i 2on
trimestre del 2011).

Actualitat

Enllestida la restauració
del cementiri de Vandellòs
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Resultats comparatius de les
eleccions al Parlament de Catalunya

Alguns actes de Nadal
23/12 • Pel matí

Parc aquàtic

Piscina coberta de L’Hospitalet de l’Infant
24/12 • 20h

Representació dels Pastorets de Vandellòs

L’Hospitalet de l’Infant

Vandellòs

Parròquia de Sant Andreu de Vandellòs
24/12 • 00h

CENS

2010
2006

TOTAL 4.080
TOTAL 3.872

PARTICIPACIÓ

2010
2006

TOTAL 2.422 / 59,36%
TOTAL 2.242 / 57,90%

Festa Jove ‘La Torronada’

Poliesportiu municipal de Vandellòs
26/12 • Pel matí

Cursa de vehicles sense motor
Pels carrers de Vandellòs

306-50,41% 690-38%

CiU

TOTAL 996 / 41,47%
TOTAL 778 / 34,7%

2010
2006

289-45,5% 489-30,4%

PSC

TOTAL 507-21,11%
TOTAL 595-26,5%

2006

121-19,1% 474-29,5%

TOTAL 178-7,41%
TOTAL 330-14,7%

2010
2006

159-25,0% 171-10,6%
19-3,13% 246-13,55%

PPC

2010
2006

TOTAL 265-11,03%
TOTAL 231-10,3%

25-4,12% 76-4,19%

IC–V

TOTAL 101-4,20%
TOTAL 110-4,9%

2006

22-3,5% 88-5,5%
5-0,82% 101-5,56%

C’S

TOTAL 106-4,41%
TOTAL 118-5,3%

2010
2006

Concert de nadales amb gralles, a càrrec del Foment Cultural
Sala Infant Pere de L’Hospitalet
27/12 • 20.30 h

Música a càrrec de Laia Nomen (soprano) i Marta
Nus (piano)
27 i 28/12 • Per la tarda

Parc infantil de Vandellòs
Pavelló municipal del poble
28/12 • 20h

Arribada del patge carter reial

22-3,5% 209-3,0%

2010

Carrers del poble - Masia de Castelló

Auditori municipal de Vandellòs

88-14,50% 89-4,90%

ERC

Pessebre dels estels
27/12 • 19h

98-16,14% 409-22,52%
2010

26/12/2010, 02 i 06/2011 • Tarda

7-1,1% 111-6,9%

Pavelló de Vandellòs
29/12 • Tot el dia

Activitat: “Cars”

Pista damunt de les Escoles - Vandellòs
29/12 • 22h

Cinema d’estrena: ‘Harry Potter y las reliquias de
la muerte’
Poliesportiu municipal de Vandellòs
31/12 • 11.30h

“L’Home dels Nassos”

Carrers del poble - L’Hospitalet de l’Infant
31/12 • 12.30h

“L’Home dels Nassos”
Carrers del poble - Vandellòs
31/12 • 20.30h

17-2,80% 48-2,64%

SCI

2010

TOTAL 65-2,71%

Sopar i ball de Cap d’Any

Poliesportiu Cobert - L’Hospitalet de l’Infant
31/12 • 21h

2006

Sopar de Cap d’Any amb l’orquestra Marinada
Poliesportiu municipal de Vandellòs

9-1,48% 6-30,33%

R

2010

TOTAL 15-0,62%

2006

31/12 • 20.30h

Sopar i ball de Cap d’Any

Casal del Puvill de Masriudoms
2,3 i 4/1 • Durant tot el dia

Parc infantil de L’Hospitalet de l’Infant
Pavelló municipal del poble

22-3,62% 79-4,35%

D’ALTRES

2010
2006

TOTAL 101-4,20%
TOTAL 39-1,7%

10-1,6% 29-1,8%

2/1 • 19 h

Concert de Nadal de la Coral Arsis
Sala Infant Pere de L’Hospitalet
3/1 • 17h

Lliurament cartes al patge reial

12-1,98% 58-3,19%

BLANCS

2010
2006

TOTAL 70-2,9%
TOTAL 31-1,4%

4-0,6% 27-1,7%

Carpa instal·lada prop de la Plaça Catalunya a L’Hospitalet
5/1 • 18.00h

Cavalcada de Reis

Port Esportiu de l’Hospitalet
5/1 • 19.00h

6-0,99% 14-0,77%

NULS

2010
2006

TOTAL 20-0,83%
TOTAL 10-0,4%

1-0,2% 9-0,6%

Cavalcada de Reis

Pels carrers de Masriudoms
5/1 • 20.00h

Cavalcada de Reis

Pels carrers de Vandellòs
6/1 • 12.00h

CiU: Convergència i Unió - PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya - ERC: Esquerra Republicana
de Catalunya - PPC: Partit Popular Català - IC-V: Iniciativa per Catalunya, Verds - C’S: Ciutadans SCI: Solidaritat Catalana per la Independència - R: Reagrupament

Cavalcada de Reis

Pels carrers de Masboquera
7/1 • 22 h

Espectacle a càrrec del Mag Lari
Pavelló de Vandellòs
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Es podrà veure els dies 26 de desembre i 2 i 6 de gener

Novetats al XIII
Pessebre Vivent
de la Masia de
Castelló

13
Turisme i Joventut

Per XIIIè any, la Masia de Castelló tornarà a prendre
vida aquest Nadal i a transportar els seus visitants a
principis del S.XX, amb una extensa mostra d’antics
oficis i vells costums. En concret, els dies 26 de desembre i 2 i 6 de gener, de les 18 a les 20.30 h. Aquesta edició, però, els seus assidus trobaran novetats.
La principal novetat serà l’espai de ‘Cal
Pep’, l’última casa que l’Associació Masia
de Castelló ha reconstruït. Aquesta casa
acollirà una de les 43 escenes que es representaran durant aquests dies. En concret, la dels peladors d’avellanes i de blat
de moro i la del batre. Aquest edifici és
actualment el punt neuràlgic del projecte
‘Aula Oberta de la Masia de Castelló’, una
escola dedicada a ensenyar el que va ser
aquest nucli i a mostrar i explicar el que
s’hi feia, com s’hi vivia i quina era la relació entre l’home i la natura. L’associació
també té previst cedir-lo a les entitats i
grups locals, quan el necessiten.
Els visitants veuran, a més, com
l’entrada estarà més condicionada i
també es beneficiaran de l’ampliació
de l’aparcament i de l’arranjament de

la zona d’animals (aviram, ànecs, galls
d’indi, oques i conills), que quedarà
oberta durant tot l’any.
D’altra banda, com ja és habitual, el Pessebre Vivent comptarà amb la participació d’uns 300 col·laboradors, dels quals
actuaran uns 210. La majoria d’aquestes
persones són veïns del municipi, que
recrearan oficis antics com el de picapedrer, destil·lador d’aiguardent, cisteller,
boter, fuster, matalasser, baster, cadiraire,
llenyataire, pastor, meler, etc.
El preu de l’entrada es mantindrà: 7 euros
per als adults; i 4 euros, per als infants
d’entre 4 i 9 anys (per als menors de 4
anys, l’entrada serà gratuïta). Aquest
preu inclourà una llesca de pa torrat amb
un ‘traguet de vi’.

Els organitzadors dels Pessebre Vivent
(l’Associació Masia de Castelló, amb el
patrocini de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant i la col·laboració
de diverses entitats) preguen als assistents que pugin aviat al poble. El punt
de trobada serà el camp de futbol de
Vandellòs.

Cal recordar que en la darrera edició, el
Pessebre Vivent va rebre en només 2 dies
3.600 visitants. Aquesta xifra va suposar
un rècord de participació, tenint en compte que el pessebre es va haver d’anul·lar
un dels 3 dies previstos, a causa de la pluja, i que la mitjana de persones que hi ha
passat en altres anys és de 3.200.

Es presenta a Barcelona el nostre canal de kite surf
Dissabte 13 de novembre, en el marc del 49è Saló Nàutic de Barcelona, es va presentar un projecte impulsat pels Ajuntaments de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, i Mont-roig del Camp,
juntament amb Costa Daurada Estació Nàutica,
titulat: ”Kite surf, destí Costa Daurada, 2 nous
spots regulats tot l’any: L’Hospitalet de l’Infant i
Mont-roig/Miami Platja’.
És molta la demanda de practicants d’aquesta
disciplina nàutica a Catalunya i concretament a
la Costa Daurada. En aquest sentit, cal recordar
que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant ha portat a terme enguany la seva regularització a la Platja de l’Arenal, reservant una
zona de 100 m i incorporant un carril abalisat
al mar pels practicants de kite surf, facilitant així tant la pràctica als esportistes com el bany als
banyistes. De cara al 2011, serà l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp el que adaptarà la Platja de
l’Estany “Salat” per tal de crear una zona reservada a la pràctica del kite surf.
Aquest projecte no només pretén regularitzar
una pràctica esportiva, sinó que alhora s’emmarca dins l’objectiu de posicionar les Bases Nàutiques i els municipis que les acullen com una
alternativa al turisme de sol i platja i de captar
el segment de turisme actiu, que a la zona de
L’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp es
complementa amb activitats de caiac de mar, vela lleugera, vela de creuer, windsurf, submarinisme, senderisme, BTT, vies ferrades, escalada, etc..
Cal tenir en compte que el perfil del practicant de kite surf és una persona activa, d’entre 29 i 45 anys, que viatja amb vehicle propi i fa una despesa d’entre 4
i 6 vegades més que els clients de tour operació (paquets de vacances). Aquesta
persona no viatja sola, sinó que ve amb amics i/o família.
El vídeo promocional dels canals de kite surf es poden veure a través de l’espai
web de la TVV i del Facebook del Patronat Municipal de Turisme.

Neixen 2 entitats destinades a la gent jove
El regidor de Joventut, Francesc Blanch, us avança que s’han creat 2 associacions adreçades al col·lectiu jove del municipi: una a Vandellòs i una
altra a L’Hospitalet de l’Infant. En el proper número de La Revista us donarem més detalls d’aquestes noves entitats que han nascut amb ganes
d’encetar diversos projectes i ‘fer poble’. Des d’aquí us felicitem i us desitgem una llarga vida!

Desembre 2010
La Revista

Estan adreçats als alumnes de l’INS Berenguer d’Entença

Eonomia i treball
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Es convoca la 4a edició dels
Premis ‘Enfila el teu futur’
Amb la
voluntat de
continuar
fomentant
la cultura
emprenedora, aquest
curs 20102011 s’ha
convocat
la 4a edició
dels Premis
‘Enfila el teu
futur’ per
a joves del
municipi.

Microcrèdits per a
emprenedors i petits
empresaris
El president d’IDETSA,que és l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Josep Castellnou;
i el director general de MicroBank, Albert López, han renovat el seu conveni de col·laboració
per donar suport als emprenedors mitjançant la
concessió de microcrèdits per a la posada en
marxa, promoció, consolidació i creixement de
projectes empresarials.

L’objectiu d’aquesta edició és promocionar econòmicament el territori, potenciar la seva diversificació
econòmica present i futura i aprofundir en la difusió
de l’esperit emprenedor, ampliant el coneixement dels
joves a altres alternatives laborals basades en el treball
per compte propi.

Amb l’habilitació d’aquesta línia de finançament per a emprenedors i petits empresaris
amb recursos limitats i dificultats per accedir al
sistema creditici tradicional, es pretén fomentar
l’activitat productiva i la creació d’ocupació i de
projectes innovadors al municipi.

Els alumnes de l’INS Berenguer d’Entença que hi participin hauran d’elaborar individualment o en grup un
Pla d’Empresa segons el model del Viver d’empreses
d’IDETSA. Per fer-ho, comptaran amb l’assessorament
del professorat i del Servei d’Assessorament a Emprenedors (SAE). El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el 29 d’abril.

Qué és IDETSA?
Recordem que Iniciatives de Desenvolupament
Empresarial Les Tàpies, S.A (IDETSA) és una empresa municipal que desenvolupa una activitat
orientada a oferir al ciutadà tot tipus de serveis
orientats a la ocupació i al desenvolupament
econòmic i empresarial del nostre entorn.

La comissió avaluadora dels Plans d’Empresa, integrada per membres de la corporació local, responsables
d’entitats financeres, associacions empresarials i de
l’institut, atorgarà un total de 3 premis als treballs que
siguin considerats més viables (amb possibilitat de 2
accèssits, en funció de la qualitat dels projectes presentats).

Entre altres serveis ofereix Borsa de treball,
servei d’orientació laboral, accions formatives
i serveis d’infraestructures i d’assessorament
d’emprenedors, com el viver d’empreses i el viver tecnològic, destinat a emprenedor si nous
joves empresaris que vulguin crear el seu propi
negoci. A més des d’IDETSA es gestionen els
projectes d’execució urbanística, de promoció
d’habitatges i de construcció d’equipaments
dins del terme municipal, per contribuir al desenvolupament del territori.

La primera acció que inclou aquest projecte, consistent
en un seminari titulat ‘De la idea al Pla d’Empresa’,
va adreçar-se els dies 27 i 29 d’octubre a un centenar
d’alumnes que cursen 1er de Batxillerat, el Cicle Formatiu d’Educació Infantil i el Cicle Formatiu Sociosanitari
a l’INS Berenguer d’Entença. L’encarregat d’impartir-lo
va ser el coordinador del SAE, Joan Ramon Benaiges.

Al servei d’assessorament t’ajuden a enfocar el
negoci ideològicament i econòmicament

SAE: 977 820 820

‘Les tapes de la Cerveseria Prost no les trobaran en cap
lloc del port perquè són especials’, assegura, posant
com a exemples els ‘filets de sardina amb confitura de
taronja amarga’, les ‘escopinyes amb cos de carxofa,
bitxo i tomàquet dessecat’, etc.

‘Prost’, que significa ‘salut’ en alemany i holandès, és
el nom amb què el Diego García ha batejat la seva
cerveseria, situada al port esportiu de L’Hospitalet de
l’Infant. I, a jutjar pel que ens explica, aquest nom li
escau d’allò més bé, donat que el seu primer negoci
gaudeix d’una bona salut. Des que va obrir les seves
portes, el 27 de desembre de 2009, i durant els primers 9 mesos, calcula que va servir 25.000 entrepans
i 17.000 canyes.
Per al Diego, procedent de Molins de Rei (Barcelona),
la clau de l’èxit és el ‘toc personal’ amb què impregna els productes que ofereix. ‘Es tracta d’evitar allò
que és comú’, afirma, tot explicant que la carta del
seu establiment es compon de 72 tipus d’entrepans
i 43 tipus de cerveses, dues de les quals són d’elaboració pròpia; i la resta, belgues, alemanyes, angleses
i txeques.

EMPRENEDORS

En Diego García, a la seva cerveseria.

Aquest jove també considera especial l’ajut que va rebre al Servei d’Assessorament als Emprenedors (SAE),
ubicat al Viver d’empreses. ‘El coordinador del SAE
em va ajudar a enfocar el negoci tant a nivell ideològic com econòmic i fiscal. Més que un assessor és un
psicòleg’, diu.

Conscient de la necessitat d’especialitzar-se i diversificar el mercat en l’actual context de crisi econòmica, el
Diego ha decidit ampliar el seu negoci, per disposar de
més espai per acollir els seus clients i oferir-los, a més
d’entrepans i cerveses, tapes i còctels.

Un any després de l’obertura, els entrepans anomenats ‘Crilín’ (amb formatge, bacó, pollastre amb espècies i maionesa) i ‘Omaíta’ (amb formatge, bacó
i frankfurt) s’han convertit en els preferits de la seva
clientela.
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Aviat es podran demanar els ajuts corresponents al 2011

Les subvencions per
arranjar camins han
tingut molta acceptació

El Medi

Èxit de la ‘Caminada i
pedalada de Vandellòs’
Un total de 130 persones van participar diumenge 24 d’octubre en la ‘Caminada i pedalada de Vandellòs’, una activitat organitzada per l’ Ajuntament, coordinada pel Bicicleta Club de
Catalunya i promoguda per la Generalitat de Catalunya. Amb
aquesta activitat, emmarcada dins de la celebració de la Setmana de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2010,
es van estalviar 88,40 kg. d’emissions de CO2 a l’atmosfera.
Amb la mateixa finalitat, recordem, es va organitzar una pedalada a L’Hospitalet de l’Infant (el 19 de setembre) i una caminada popular (el 10 d’octubre). A sota hi ha la foto de la
camnada.

La xifra de presidents de camins que s’han acollit aquest 2010 a
les subvencions que atorga l’Ajuntament per arranjar aquest tipus de vies és 64.
Pel que fa als treballs vinculats a aquestes sol·licituds,
el consistori n’ha gestionat directament 40, a petició dels propis presidents de camins; i 24, han estat
gestionats pels mateixos presidents. L’import total
d’aquestes subvencions ha ascendit a 40.000 euros
i ha servit, sobretot, per formigonar els camins i condicionar-ne el ferm. Enguany s’han prioritzat també
les tasques de desbrossament per prevenir els incendis després de les nevades.

Durant el proper mes de gener, l’Ajuntament enviarà unes cartes informatives als representants dels
camins per tal que puguin demanar els ajuts corresponents a l’any 2011. Els presidents de camins que
no hagin fet els treballs pels quals van sol·licitar la
subvenció aquest 2010, poden demanar que se’ls
reservi la subvenció. Per fer-ho, això sí, han de presentar una instància al consistori municipal abans
que acabi l’any.

Us presentem un decàleg de “el que has de fer i el que no
has de fer” per prevenir el càncer.
Adoptant un estil de vida saludable i seguint les recomanacions preventives, molts càncers es podrien evitar. Per això,

és aconsellable seguir aquest decàleg. No oblidis que tu ets
responsable de la teva salut.
Viu de forma saludable, evita riscos i participa en els programes de detecció precoç.

EL QUE HAS DE FER:

EL QUE NO HAS DE FER:

1-Segueix una alimentació sana i variada: menja cinc racions diàries de fruita i
verdura.

6-No fumis ni estiguis a llocs on es fumi: El tabac és la principal causa comprovada i evitable dels càncers de pulmó, cavitat oral, laringe, esòfag, pàncrees,
bufeta urinària i ronyó, entre d’altres. No fumar i evitar els llocs on es fuma és
eliminar un dels riscos més perillosos per a tu i per als qui t’envolten.

2-Practica activitat física cada dia: camina a pas viu mitja hora diària. Puja escales. També pots fer bicicleta, natació...
3-Posa’t les vacunes recomanades: Posa’t les vacunes que t’indiquin contra els
virus associats al càncer.
4-Fes-te les proves recomanades per detectar el càncer a
temps: hi ha càncers que, detectats precoçment, poden
resoldre’s. Les proves recomanades són: Una mamografia
cada dos anys per detectar el càncer de mama, una citologia cada tres anys per detectar el càncer de coll d’úter, i
una prova de sang en femta cada dos anys per detectar el
càncer còlon-rectal.
5-Consulta el teu metge o metgessa si et detectes alguna alteració: La prevenció comença amb l’observació del
teu cos. Si tens algun d’aquests símptomes: un bony, una
ferida que no cicatritza (fins i tot a la boca), una piga que
canvia d’aspecte, pèrdues anormals de sang, alteracions
intestinals o urinàries persistents, tos o ronquera permanent, consulta el teu metge o metgessa.

7- No beguis alcohol en excés: Com menys alcohol, millor. Les begudes alcohòliques incrementen el risc de molts tipus de càncer. Si beus alcohol, ja sigui
cervesa, vi, o licors, modera’n el consum a dues begudes diàries, els homes, i a
una, les dones.

És molt important
seguir una dieta
saludable, practicar
esport i consultar
els metges

8-No et passis amb el menjar: Evita l’obesitat. És essencial
controlar la dieta i mantenir el pes recomanat moderant
la ingesta calòrica i reduint el consum d’aliments rics en
sucres i en greixos animals.
9-No estiguis massa estona al sol: L’exposició excessiva al
sol en la infància provoca càncer de pell en joves i adults.
Cal seguir les mesures de protecció solar recomanades i
evitar les hores de màxima intensitat. No t’exposis al sol
artificial.
10-No t’exposis a radiacions ni a substàncies cancerígenes: En cas d’exposició, cal seguir estrictament les recomanacions i normes de seguretat establertes.

Salut

El
CAP
al
teu
servei
Vida sana contra el càncer. Per preveure’l i evitar-lo
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Com cada any, s’han organitzat diverses activitats per recaptar-hi fons
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Solidaris amb la Marató de TV3
Els veïns de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant
es caracteritzen pel seu
esperit solidari.
Prova d’això, ha estat, un any
més, el bon grapat d’activitats que
l’Ajuntament, els centres educatius i
les entitats locals han organitzat al municipi per col·laborar amb la Marató de
TV3, enguany centrada en les lesions
medul·lars i cerebrals adquirides. Anomenem algunes d’aquestes activitats,
destinades a recaptar fons econòmics
que permetran la recerca sobre aquestes lesions per trobar nous tractaments
eficaços que millorin la qualitat de vida
dels malalts: la representació de ‘Els
Pastorets’ del Grup de teatre Quo Vadis; la caminada popular i la sessió de
cinema d’estrena del CCERV, el festival
de dansa de Nadal de l’Escola Montserrat Sotero, el tir al plat del camp La
Murta, el concert de la Coral Arsis, havaneres al Casal d’Avis de l’Hospitalet,
les propostes organitzades el 18 de
desembre al pavelló poliesportiu de
Vandellòs per diverses entitats i un llarg
etcètera d’iniciatives.
Trobareu l’agenda d’activitats de la
Marató i de Nadal actualitzada a www.
vandellos-hospitalet.com.

Nous Cursos de Català

S’han format 18
parelles lingüístiques
El programa ‘Voluntariat per la llengua’ ha aconseguit formar al municipi un total de 18 parelles lingüístiques, 8 més que en l’edició passada, la qual
cosa representa un increment de més del doble.
Aquest programa, coordinat pel Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus (CNL) des del 2003
als municipis del Baix Camp i el Priorat amb el suport
dels ajuntaments, consisteix a posar en contacte una
persona major d’edat que parla català habitualment
amb una altra que té coneixements bàsics de la llengua i que vol llançar-se a parlar-la en un context real
i relaxat. Totes dues persones es comprometen a dedicar una hora a la setmana a conversar en català en
els llocs i els horaris que més els convingui, durant un
termini de 10 setmanes com a mínim.
A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la majoria dels
aprenents són alumnes matriculats als cursos de català que imparteix l’Ajuntament a L’Hospitalet de l’Infant, arran d’un acord amb el CNL. D’altra banda,
algunes de les parelles s’han format a la central nuclear de Vandellòs, arran de l’acord de col·laboració que
ANAV va subscriure amb el CNL.
L’acte de presentació d’aquestes 18 parelles va tenir
lloc el passat 12 de novembre, a la sala d’actes de la
Casa de la Vila.

Doble èxit del
Correllengua
Segons han explicat els organitzadors del Correllengua,
que va tenir a Vandellòs el
passat 16 d’octubre, aquesta celebració de l’arribada de
la flama de la llengua al poble, ha estat un ‘èxit doble’:
‘Seguim fent Correllengua
a Vandellòs nou anys després de començar i, a més,
ho fem amb més participació
que mai”. I és que els organitzadors (l’Associació Masia
de Castelló, el Centre d’Estudis de la Vall, la Colla de
Diables de Vandellòs i les Joventuts d’Esquerra de Vandellòs) han comptat enguany
amb la col·laboració de gairebé totes les entitats i institucions de Vandellòs i el suport
del teixit comercial del poble,
l’Ajuntament i la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana.

Així mateix, es calcula que un
total de 300 persones han pres
part aquest 2010 en les diverses activitats que es van dur a
terme durant la jornada: una
ballada de sardanes, un espectacle dels Diables de Vandellòs,
una exposició de murals dels
alumnes de l’Escola Valdelors,
centrada en la figura de Miquel
Martí i Pol; i un sopar popular
fet pels cuiners locals Gabriel
Coll i Ferran Cerviño. Dos dels
actes més destacats van ser la
conferència titulada ‘“La cultura i la comunicació al servei de
la nació i la sobirania”, a càrrec
d’Adam Manyé i Sardà, escriptor i Director dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de
Comunicació a Tarragona; i el
concert dels grups Guillem Anguera i Hèctor Beberide i Pepet
i Marieta; seguit d’una sessió
d’un DJ local.

Calendari del segon quadrimestre
Matriculació
Matriculació d’antics alumnes: 10 i
11 de febrer
Proves de nivell: 14 i 16 de febrer
Matriculació de nous alumnes: 15 i
17 de febrer
Calendari
Cursos en dilluns i dimecres: del 21
de febrer al 25 de maig
Cursos en dimarts i dijous: del 22 de
febrer al 26 de maig
Dies no lectius: 24 de març; del 18 al
25 d’abril.
Dies d’exàmens oficials als cursos presencials:
Dilluns i dimecres
Examen escrit: 25 de maig
Examen oral: 30 de maig
Dimarts i dijous
Examen escrit: 26 de maig
Examen oral: 31 de maig
Detall del calendari dels cursos previstos per al segon quadrimestre
Bàsic 2
Dimarts i dijous de 17.15 a 19.00
Inici: 22 de febrer
Finalització: 26 de maig
Bàsic 1
Dimarts i dijous de 19.15 a 21.00
Inici: 22 de febrer
Finalització: 26 de maig
Elemental 3
Dilluns i dimecres de 15.15 a 17.00
Inici: 21 de febrer
Finalització: 25 de maig
Intermedi 2
Dilluns i dimecres de 19.15 a 21.00
Inici: 21 de febrer
Finalització: 25 de maig
I1, I2, I3, S1, S2, S3 a distància
Presentació I1, I2, S1, S2: dia 21 de febrer
de 17.15 a 18.00 hores
Presentació I3 i S3: dia 21 de febrer de
18.15 a 19.00 hores
Per a més informació:
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Regidoria de Cultura i Ensenyament, tel. 977 82 33 13, cultura@vandellos-hospitalet.cat
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L’Ajuntament va organitzar una visita guiada per les obres de la biblioteca pública i teatre auditori
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El Centre Cultural Infant 17
Pere ja té mascota infantil
Recentment s’ha donat a
conèixer la futura mascota
infantil de la nova biblioteca
pública i teatre-auditori de
L’Hospitalet de l’Infant, que s’està
construint actualment. Aquesta
mascota és una interpretació
dels dibuixos que van fer els 25
nens i nenes, aproximadament,
que van prendre part el
passat 13 d’octubre en el
taller organitzat per l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament.
L’encarregat d’impartir aquest taller
va ser l’Àngel Sauret, un reconegut il·
lustrador, que va convidar els participants
a dibuixar i pintar la medusa que ara és
la mascota del futur equipament cultural. Aquest nou equipament, que es preveu inaugurar la Diada de Sant Jordi de
l’any vinent i que contindrà també una
sala polivalent i una fototeca, ha estat
batejat amb el nom de ‘Centre Cultural
Infant Pere’.

estudiants de 1er i 2on d’ESO de l’INS
Berenguer d’Entença.

La presentació de la mascota creada
per Sauret , en base als dibuixos infantils, va tenir lloc el passat 21 d’octubre
en el marc de la visita guiada a les obres
del futur centre cultural que es va oferir als alumnes de l’Escola Mestral i als

L’Ajuntament va organitzar una altra visita
guiada al Centre Cultural Infant Pere, en
aquest cas oberta a tothom, dissabte 23
d’octubre. Els arquitectes redactors del projecte van explicar les característiques del
futur equipament cultural.

En aquesta visita, aquests 600 joves aproximadament, distribuïts per grups d’edat,
van descobrir quina és la mascota infantil
a través dels jocs i les explicacions dels monitors de l’empresa de dinamització lectora
Calilé. En acabar la visita, se’ls va lliurar la
postal amb la imatge de la medusa que
podeu veure a la dreta.

Retrat de Blancha, regina d’Aragó

Es commemora el 700è aniversari de
la mort de la reina Blanca d’Anjou
Per fer un homenatge a la reina Blanca d’Anjou, l’associació de dones de
L’Hospitalet de l’Infant va organitzar
una excursió al Monestir de Santes
Creus, on es troba la seva tomba. I és
que ara fa 700 anys que es va morir
i la seva figura és l’emblema de l’entitat. D’aquesta manera, el passat 18
de novembre, les sòcies del Grup de
Dones Blanca d’Anjou van poder ferli una ofrena floral. En aquest núm.
de La Revista, l’historiador local Antoni Conejo ens apropa la figura de
la reina.

Blanca d’Anjou, nascuda a Nàpols el 1283, era filla de
Carles II d’Anjou, rei de Nàpols, i de Maria d’Hongria.
Les cròniques de l’època la descriuen com “la dona
més bella i més sàvia que mai hi hagués hagut en camp
mena de regne”. Precisament, la fama de la seua bellesa, però sobretot la necessitat de posar fi a un llarg
conflicte que enfrontava les cases reials d’Aragó i napolitana, van ser els factors determinants per arranjar el
matrimoni de conveniència amb Jaume II. El casament
se celebrà el 29 d’octubre de 1295 al monestir emporità
de Vilabertran, quan la flamant reina tenia tan sols 12
anys! Pel que sembla, Jaume II i Blanca, que s’havien conegut el mateix dia de l’enllaç, van viure profundament
enamorats l’un de l’altre, i fruit de la seua unió tingueren deu fills, entre els quals l’infant Pere que dóna nom
a la nostra vila. Però els seus constants embarassos van
debilitar-li molt la salut, i morí el 13 d’octube de 1310
mentre donava a llum a la seua darrera filla, Violant, a
la tendra edat de 27 anys. Fou enterrada al monestir de
Santes Creus en una solemne sepultura esculpida entre
1311 i 1316, en la qual hi intervingueren diversos mestres. L’escultor Francesc de Montflorit fou l’encarregat
de fer la figura jacent “de la noble madona na Blancha,
regina d’Aragó”, la qual apareix coronada i amb un gos
als peus, símbol de fidelitat. La finor i la delicadesa del
retrat continuen reflectint, 700 anys després de la seua
mort, la bellesa i la saviesa d’un dels personatges femenins més destacats i entranyables de l’Edat Mitjana del
nostre país.
Dr. Antoni Conejo da Pena
Grup de Recerca “Magna Ars” i “Ligna.cat”
IRCVM – Departament d’Història de l’Art
Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona
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El Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs
triomfa al provincial de creuers

S’està disputant a les pistes de Vandellòs i de L’Hospitalet

El Campionat de
tennis i pàdel, a
punt de finalitzar
El Campionat social
de tennis i pàdel
2010-2011, organitzat
pel Patronat
Municipal d’Esports,
amb la col·laboració
d’ANAV, l’Asociación
Deportivo Cultural
Los Calambres i el
CCERV, acabarà el
19 de desembre,
si les condicions
meteoròlogiques
ho permeten.

El vaixell Photogenika, patronejat pel Roger Jordana, del Club
Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV) ha estat el guanyador de
la 37ª edició del Trofeu Imperial Tàrraco, que és el campionat
provincial de creuers. El 2on ha estat l’O2-Roc Blanc Hotels,
d’en Toni Colomar, també del CNHV. A aquests triomfs del
club nàutic local, cal afegir-hi, a més, el del ‘Sereniti’, d’Eric
Montaner, en la classe Promoció; i del propi CNHV, en la classificació per clubs.
El campionat provincial de creuers, que ha comptat enguany
amb la participació d’un total de 48 embarcacions, es disputa sumant les puntuacions de les 5 regates puntuables per al
campionat de Catalunya de creuers que tenen lloc en aigües
tarragonines. L’última d’aquestes 5 proves es va celebrar a
L’Hospitalet de l’Infant els dies 30 i 31 d’octubre, sota el nom
de: II Regata Vents del Sud-Gran Premi ANAV; i les altres a
Torredembarra, Salou, Tarragona i Cambrils.
Més informació sobre les activitats organitzades al club, a la
pàgina web municipal i a la del mateix CNHV: www.cnhv.net

Aquest campionat va començar l’1 de novembre i des d’aleshores,
s’estan jugant els partits corresponents tant a les pistes de Vandellòs
com de L’Hospitalet de l’Infant, per les tardes, a partir de les 15 hores;
i els cap de setmana al matí (els participants es posen d’acord).
En concret, a la modalitat de tennis, hi ha una vintena d’inscrits: 13
adults i 8 infants; mentre que a la modalitat de pàdel, hi competeixen
gairebé una cinquantena de parelles: 28 a la categoria masculina; 6,
a la femenina; i 14, a la mixta, segons ha precisat el coordinador de
raqueta, Anton Rozas.
Pel que fa a la participació, en aquest tipus de torneig hi pot prendre
part tota persona que estigui abonada, que estigui empadronada a
Vandellòs o L’Hospitalet de l’Infant, que sigui membre de l’escola de
tennis o pàdel. Almenys un membre de la parella ha de complir un
d’aquest requisits, tal com consta a la reglamentació.
A la mateixa reglamentació s’informa que hi haurà premis pels guanyadors i finalistes.

El Grup de Bitlles del Foment Cultural. El passat 3 d’octubre es va disputar la darrera jornada del Campionat Intercomarcal de Bitlles al Parc de Sant Roc de L’Hospitalet de l’Infant.
El Grup de Bitlles del Foment Cultural, de L’Hospitalet de l’Infant, es va proclamar campió de la temporada 2010. Aquest és
el tercer any consecutiu, de fet, que guanya aquest campionat
i com que en la darrera revista no vam ser a temps de felicitarlo, ho fem ara.

Marc Garcia Saladié. Aquest veí de Vandellòs de 18 anys

Aquesta pancarta, que ara està penjada al pavelló cobert de L’Hospitalet de l’Infant, és la que va lluir el
Palau Blaugrana el passat 25 d’abril. Aquell dia el FC Barcelona va retre un merescut homenatge al Xavier
O’Callaghan, l’ex jugador d’handbol internacional nascut a L’Hospitalet de l’Infant. Amb aquesta pancarta,
el record d’aquell dia i de l’excepcional trajectòria d’aquest esportista és encara ben viu!

ha guanyat l’Open de Tarragona-Costa Daurada 2010, dins
la categoria júnior. Aquest és el segon cop que el Marc s’ha
proclamat vencedor d’aquest campionat provincial de BTT (el
primer va ser, l’any 2008, però dins la categoria cadet). L’Open
d’enguany va començar l’11 d’abril i va finalitzar el 10 d’octubre. Ha constat d’un total de 8 curses ciclistes.
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Escudella de carn d’olla
de Ca l’Enric
Cuinera: Pepita Farnós Llaó

• 4 litres d’ aigua de pluja ( o d’ampolla)
• 300 grams de gallina
• 200 grams de vedella
• 1 garró de porc
• 1 cua de porc.
• botifarra negra.

• cansalada salada ibèrica
• 2 pilotes grans fetes amb 300
grams de carn de vedella i de porc
trinxada i barrejada
• verdures ( col, api)
• 3 patates grans
• 300 grams de cigrons remullats

Cuina

Ingredients per a 12 persones:
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Elaboració:
L’escudella, que se sol preparar quan arriben els primers freds
de la tardor, perquè té molta substància, és molt fàcil de cuinar: Es tracta de bullir tots els ingredients dins d’una olla de
pressió, durant dues hores i mitja, a poc a poc.
Un cop cuits tots els ingredients, es cola tot i se separa la carn
de la verdura i el brou. A continuació, es prepara amb el brou
una sopa ‘maravilla’ que es menja de primer.
Les verdures i les carns s’han de presentar per separat a taula,
perquè cadascú es pugui servir allò que li vingui més de gust.
Espero que us agradi aquesta recepta!

La Coral Arsis celebrarà aquest Nadal el seu 20è aniversari. Durant aquest temps, no només ha canviat de vestuari, sinó de
nombre de membres. Actualment,el grup n’està format per
un total de 34: 28 dones i 5 homes, sota la direcció de la Judit
Garrido. Quan la Carme Queralt, l’anterior directora, va crear
el cor, aquest estava integrat només per la meitat de persones,
aproximadament, i tot eren dones.
Els homes, de fet, fa un any que es van incorporar al cor, anomenat ‘Arsis’, en referència a una denominació del cant gregorià que indica ‘començar amb alegria’. El Nadal del 1990 es
va estrenar a la Missa del Gall, si bé es va constituir oficialment
l’any 1991, un cop es va federar. Va ser aleshores quan va començar a participar en diverses activitats, com ara trobades
anuals amb altres cors de la Federació Catalana d’Entitats Corals i en diversos intercanvis.

Presidenta: Ro
sita Mallafré
Vicepresidenta
: Ana Mari Va
lldepérez
Secretària: Mar
ta Quer
Tresorera: Lidi
a Gironès
Vocals: Loreto
Torné i Àngel
s Amigó.
Contacte: C/ de
les Escoles, nú
m.10.
43890 L’Hospi
talet de l’Infan
t. Telèfon: 977 82 20
88. Adreça de
correu
electrònic: cora
larsis@gmail.c
om
Nombre de sò
cies: 34
Objectius: Al
principi, la prim
era finalitat va ser ca
ntar a l’església
. Més
endavant: Crea
r un espai de
trobaAl llarg d’aquests 20 anys, l’agenda de la Coral Arsis ha
da i d’entret
eniment, on
establir
esta atapeïda de concerts i actuacions a bodes i comuniamistats i part
icipar en els ac
tes i fesons i el seu repertori de cançons ha estat molt variat: des
tes, i en defin
itiva, en la vida
social i
d’havaneres, a sardanes, sarsuela, bandes sonores de pel·
cultural del m
unicipi.
lícules, etc.
Principals activ
itats: Participac
ió en
la missa major
del 15 d’agos
Enguany, la Coral Arsis té previst estrenar la Missa del Gall
t i la
missa de la M
are de Déu de
escrita per Mossèn Grifoll i recuperar les nadales cantades en
l Carme; l’actuació
als actes orga
aquesta missa ara fa 20 anys. Aquesta actuació serà un dels
nitzats
per la Marató
de TV3, Sant Jo
actes que organitzarà per celebrar el 20è aniversari de l’entirdi, el
Mar Vivent i el
Mercat Medie
tat. Després de les festes nadalenques, n’hi haurà més, com
val de
L’Hospitalet; ai
xí com a bode
ara un dinar i un recital de sarsuela per celebrar la inauguras i comunions. A m
és de l’organ
ció del futur auditori de L’Hospitalet.
ització
d’excursions i
d’un dinar de
Nadal,
entre altres co
se
s.
Els membres del grup volen que la història d’aquest cor
Any de fundac
ió: 1990 (l’any
continuï viva. Per això, conviden els joves a apuntar-s’hi.
1991 es
va inscriure a
la Federació Ca
talana
d’Entitats Cora
ls).

Entitats

Coral Arsis
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Juan Ramon Sastre Farré
i Berta Auví Balfegó . .................... 10/10/2010

Pol Sabaté González...................... 27/09/2010
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Clàudia Saladié Saladié.................. 13/10/2010

Josep Vernet Saladié...................... 26/10/2010
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l’Infant...................................977
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Roja
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• Creu
Roja
(ambulàncies).............................................................................................................................977
.............................................................................................................................977 81
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............................................................................................................................................900 23
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Més
informació:
• Notaria
............................................................................................................................................................977
82
• Notaria
............................................................................................................................................................977
82 32
32 59
• Protecció
Civil................................................................................................................................................1
• Protecció
Civil................................................................................................................................................1 006
006
• Telefònica
(Avaries)
.......................................................................................................................................1
• Telefònica
(Avaries)
.......................................................................................................................................1 002
002
• Parada
dede
Taxis...........................................Via
• Parada
Taxis...........................................ViaAugusta
Augustai iEstació
Estacióde
deRENFE
RENFE(Hosp.)...........................977
(Hosp.)...........................977 82
82 36
36 96
• Ajuntament
de L’Hospitalet . ...............977
33 13
• Funeràries
Cambrils..................................977
363602028181/ Tortosa
.........................................................977
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Cambrils..................................977
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.........................................................977
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Total............................................................. 6.085
























































































































































































































































CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT












































































































































































































































































































































































































 























• Ajuntament de Vandellòs.....................977 82 40 37
• Ambulàncies......................................................... 061
• Autocars Hife........................................ 902 11 98 14
www.mobilitat.net
• Biblioteca de l’Hospitalet......................977 82 21 22
• Biblioteca de Vandellòs.........................977 82 45 12
• Bombers (emergències)...............112 i 977 82 34 19
• Bombers (oficines)................................ 977 82 00 19
• C.A.P ......................... 977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Casa de la Vila . ................................... 977 82 33 13
• Casal d’avis de l’Hospitalet . ................977 82 31 21
• Casal d’avis de Vandellòs ....................977 82 43 64
• Casal de l’Hospitalet . ..........................977 82 30 06
• Casal de Masboquera .........................977 82 43 44
• Casal de Masriudoms . ........................977 82 44 10
• Clínica Rural ........................................ 977 82 40 21
• Creu Roja (ambulàncies) .....................977 81 11 17
• Emissora Municipal .............................977 82 00 14
• Escola de Música (Vandellòs) . .............977 82 42 34
• Escola de Música (l’Hospitalet) ............977 82 37 14
• Escola Mestral ..................................... 977 82 31 90
• Escola Valdelors ...................................977 82 40 14
• Farmàcia Aragonès . ............................977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà ................................ 977 82 41 64
• FECSA . ................................................ 977 77 00 77
• FECSA (Avaries) ...................................900 23 23 23
• Funeràries Cambrils .............................977 36 02 81
• Funeràries  Tortosa .............................. 977 44 08 71
• Hifrensa (Alberg) .................................977 82 34 40
• Hifrensa (bar) ....................................... 977 82 30 06
• I.E.S. Berenguer d’Entença ..................977 82 04 27
• IDETSA . ............................................... 977 82 08 20
• Llar d’Infants l’Hospitalet .....................977 82 04 61
• Llar d’Infants Vandellòs .......................977 82 40 03
• Locals Culturals Vandellòs ...................977 82 42 34
• Mossos d’Esquadra ............................................. 088
• Notaria . ............................................... 977 82 32 59
• Oficina de Turisme .............................. 977 82 33 28
• Patronat Municipal d’Esports ..............977 82 05 23
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs .............977 82 43 54
• Policia Local ......................................... 609 30 89 45
• Port Esportiu (Club Nàutic) ..................977 82 30 04
• Protecció Civil ....................................................1006
• Ràdio l’Hospitalet ................................977 82 00 14
• Tanatori municipal  ..............................977 36 02 81
• Telefònica (Avaries) ...........................................1 002
• Televisió de Vandellòs: .........................977 82 43 60

L’Almadrava ....................................................... 52

AutobÚs municipal












TELÈFONS D’INTERÉS

Masboquera ...................................................... 75
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Antonio Doncel Martínez.............. 27/11/2010

Direcció:
Direcció:Saragossa-Hospitalet
Saragossa-Hospitalet

L’HOSPITALET
L’HOSPITALET- SARAGOSSA
- SARAGOSSA
(de(de
dilluns
a diumenge)
dilluns
a diumenge)

Agustín Vallés Moline.................... 26/11/2010

José Nieto Arroyo
i Lucica Galea ............................... 20/09/2010

BARCELONA
BARCELONA - VANDELLÒS

Més
informació:
902
320
320
ia www.renfe.es
vàlids
(de
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(de30/04/2010
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dissabte labor.) 15.00
7.55
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(de
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dillunsaadissabte
dissabte
labor.) des
8.05
15.00
(de(de
dilluns
a dissabte)
(de(dedilluns
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21.00
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A partir
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possible que hi hagi
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Direcció:
Direcció:Hospitalet-Saragossa
Hospitalet-Saragossa

José García Yustas......................... 22/11/2010
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Tortosa
Tortosa
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www.vandellos-hospitalet.cat

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

Desembre 2010
La Revista

Com són els teus números? A quins
personatges dónes vida?
Amb la Brigitta Lamoure sóc capaç de
parodiar des de la gran Concha Piquer,
a Sara Montiel, Manolo Escobar i fins
i tot a l’explosiva Beyoncé, fent participar amb el seu “desparpajo” a tot
el públic i tenint un comentari ocurrent
per a cada persona. Això m’ha portat
a actuar a llocs tant diversos com un
casal d’avis, l’estrena d’alguna discoteca, comiats de solteres i fins i tot casaments.
A La Ràdio fas de la Sra. Coloma.
Com és aquest personatge?
Des de fa cinc temporades col·laboro
amb La Ràdio amb aquest personatge
nascut a la mateixa emissora amb el
nom de Sra.Coloma Cardona. És una
dama catalana, de casa bona (com diu
ella), de dretes, republicana, monàrquica i amb fina ironia, que em serveix per
desgranar tot el món rosa del paper
“couché”, des d’una òptica conservadora, picardiosa i elegant. I és que la

Les entrevistes de la ràdio

David Cano,

la ‘Senyora Coloma’ de Ràdio L’Hospitalet
David Cano i Canal va néixer a Sabadell fa 38 anys. És un balança
de cap a peus, amb tot el que ser
d’aquest signe del zodíac representa, que va arribar a L’Hospitalet
de l’Infant a finals de 2001 per a
treballar de carnisser. Aquesta
professió, que aleshores ja portava 19 anys exercint, li ha donat el
nom amb què tothom el coneix al
municipi: ‘Lo carnisser’. En David
sent que aquest municipi és el seu
i allà on va el promociona, perquè
aquí ha fet el seu niu i es troba
molt a gust. Actualment, combina la seva feina d’artista amb la
d’administratiu, tot i que el que
de veritat li agrada és el món de
l’espectacle.

Sra. Coloma deixa anar tota la saviesa
que li dóna l’edat, que és molta, per
cert i que, com a bona senyora, no
confessarà mai per coqueteria.
De tant en tant , també surts a la
“tele”, oi?
Sí, he aparegut a diferents programes
de televisió de Catalunya, sempre reivindicant drets com la igualtat de drets
dels homosexuals (com vaig fer al programa Dret a parlar), o la lluita i prevenció contra la SIDA (per exemple, al
programa La tarda amb Josep Cuní).

Fins i tot, vaig participar en un documental sobre la meva vida al programa
Efecte mirall. I amb The Chanclettes
he pres part en programes de Tve, Antena 3 i Tele 5 i he fet espectacles per
tota la geografia espanyola.
Sabem que sempre estàs disposat
a col·laborar en el que faci falta:
maratons, festivals benèfics, associacions...
Sempre m’agrada col·laborar de manera desinteressada amb diferents pro-

jectes solidaris. Per això vaig fundar i
vaig ser secretari durant cinc anys de
l’associació ACTUA VALLÈS, en benefici dels afectats de la SIDA. També participo des de fa molts anys amb la Marató de Tv3, vaig prendre part en gales
benèfiques amb motiu del desastre del
tsunami de l’any 2004 i últimament, he
col·laborat en la causa de la Yanay, la
nena del municipi que pateix un càncer. A banda d’això, de manera anònima, col·laboro amb diferents organitzacions no governamentals.

Nova entrega dels
programes ‘Memòries’
i ‘Benvinguts’
La Televisió de Vandellòs (TVV) està gravant en
aquests moments nous continguts pels programes de producció pròpia que va estrenar el mes
de maig: ‘Memòries’ i ‘Benvinguts’. En breu, els
podreu veure en pantalla.
Com sabeu, ‘Memòries’ està dedicat a la gent
gran del municipi i presentat per un dels veïns
més coneguts, Francesc Gil. Gil s’encarrega d’entrevistar a diversos ancians que expliquen les seves vivències, relacionades amb la història local.
‘Benvinguts’, en canvi, gira en torn a la integració dels immigrants al municipi. Xavier Pardina,
un altre veí molt vinculat a la vida social del municipi, entrevista en aquest cas a persones de
procedència molt diversa que viuen actualment a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i que donen a
conèixer les seves experiències en aquest territori
i en el país d’on provenen.
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Com et vas introduir en el món de
l’espectacle?
De ben petit ja despuntava amb les meves ganes de fer riure i de ser el centre
de qualsevol reunió familiar. Vaig formar part de la companyia de la malaurada Marta Català (ex dona de l’Albert
Boadella) com actor, en diferents obres
de teatre clàssiques com Doña Rosita
la soltera o el lenguaje de las flores
o La casa de Bernarda Alba, encara que la meva veritable passió és la
comèdia, en la qual em vaig iniciar com
a transformista amb el grup The Chanclettes; i després, amb el meu ‘exitós’
personatge: Brigitta Lamoure.

Novetats a la pàgina
web municipal
La TDCAMP, la televisió pública del Baix Camp, ha
entrevistat a l’alcalde del nostre municipi, Josep Castellnou. L’entrevista es va emetre els dies 11, 13 i 14
de novembre dins l’espai ‘Punt de trobada’, conduït
per Jordi Pazos. En els 50 minuts que va durar, el batlle va fer un repàs a l’actualitat municipal i als últims
projectes que està realitzant el consistori i va respondre a les preguntes del presentador relacionades amb
el tema nuclear.

El nombre de serveis del web municipal (www.
vandellos-hospitalet.cat) no deixa de créixer. La
darrera novetat és l’espai destinat a l’empresa
Llastres Serveis Municipals, S.L, que s’encarrega
de gestionar les instal·lacions esportives municipals. En aquest espai, els internautes poden
trobar la normativa i la descripció i ubicació
d’aquestes instal·lacions, així com informació
de les activitats i tarifes que s’ofereixen.
Altres continguts que els usuaris del web
www.vandellos-hospitalet.cat poden consultar, recordem, són les notícies locals actualitzades, les ofertes de formació i feina, l’agenda
d’activitats previstes, informació sobre les beques i ajuts; els resultats esportius dels equips
locals, etc. També poden accedir a l’oficina virtual d’atenció ciutadana (OMAC); i a les pàgines d’Internet de La Ràdio, de la TVV (es poden
veure les notícies i reportatges en format You
Tube), d’IDETSA i dels diversos patronats municipals, etc.
En aquests moments, l’Ajuntament està treballant en la renovació de la imatge de la pàgina
web municipal i dels serveis que s’ofereixen.
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Festa Major de Masboquera

Fotogaleria
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XXII Tirada lliure de bitlles

Actuació del Grup Linedance del poble

Lliurament d’obsequis als nascuts l’any 2010

Desfilada de les Majorettes de Vandellòs

Altres imatges del municipi

Aula de teatre de Vandellòs

Partit de l’Escola Valdelors per la Marató

Espectacle Les 4 estacions de l’Escola de Música

Xerrada del programa ‘Créixer amb tu’
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Escola Mestral

Escola Valdelors

Escola Valdelors

La Castanyada

Llar d’infants Patufets

Masriudoms

Llar d’infants Sol i Vent

INS Berenguer d’Entença

Fotogaleria

Escola Mestral

Foto històrica

Grup de dones de Vandellòs cosint amb la modista Pilar a l’any 1906. Foto cedida per Antonia Labòria.
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