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Nou govern municipal
per al mandat 2011-2015
El Centre Cultural
Infant Pere ja és
tota una realitat Pàg. 8
Recull d’imatges dels
darrers actes i festes
celebrats al municipi
			

Pàg. 21 i 22

núm

Pàg. 2-3

La bandera blava llueix a tres
platges i al port esportiu
És una guardó que els ha atorgat l’Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC) i que reconeix la seva
qualitat a nivell internacional. 				
Pàg. 7

Neix el projecte turístic
“Històries de muntanya endins”
És el nou producte de turisme d’interior que han posat en marxa
Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Pàg. 13
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El Tema

El PSC i la
FIC tenen
un pacte de
govern

S’ha iniciat una nova
etapa a l’Ajuntament
El dissabte 11 de juny es va constituir el nou Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, format pels 13
regidors escollits el passat 22 de maig,
a excepció de Jordi Borràs, que substitueix Josep Castellnou, que va renunciar a l’acta de regidor.
En la mateixa sessió plenària, Alfons
Garcia va ser elegit alcalde en obtenir
un total de 7 vots (6 del PSC i 1 de la
FIC), mentre que la candidata de CiU,
Mònica Boquera, va aconseguir-ne 6.
Durant el seu discurs d’investidura, el
nou batlle va manifestar la seva gratitud
envers la ciutadania i va exposar els trets
sobre els quals es basarà la seva actuació (llegir l’editorial de La Revista).
Posteriorment, al ple del 4 de juliol, es
va donar a conèixer el cartipàs municipal per al mandat 2011-2015. El nou
govern municipal s’estructura en 4 grans
àrees. Com podeu veure a l’organigrama
que adjuntem, cadascuna d’aquestes
àrees consta de diverses regidories. En
total, n’hi ha 14, que s’han repartit entre els 7 regidors que integren l’actual
equip de govern: 6 del PSC i 1 de la FIC.
Aquest equip de govern disposa de la
majoria absoluta a la sala de plens de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant gràcies a l’acord que van signar el cap de llista del PSC, Alfons Garcia; i l’alcaldable de la FIC, Àlex Marfull, després de les eleccions municipals
(en què el PSC va obtenir-ne 6 regidors;
i la FIC, un).
El ple del 4 de juliol va servir també per
aprovar quina serà la periodicitat de les
sessions plenàries (se celebraran bimen-

RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS
Cens d’electors: 4.170 Vots: 2770 Participació: 66,4%
CiU: 1.144 vots (41,6%) (6 regidors)
PSC: 1.048 vots (38,1%) (6 regidors)
FIC: 171 vots (6,2%) (1 regidor)
PP: 166 vots (6%)
ERC: 154 vots (5,6%)

sualment, els dimecres a les 18 hores)
i de les juntes de govern local (tindran
lloc setmanalment, els dimecres, a les
16 hores, concretament).
Pel que fa a les comissions informatives,
va quedar establert que cada àrea tindrà
la corresponent comissió, per tractar els
temes de les regidories que engloba. En
relació als membres que l’integraran,
n’hi haurà 4 representants del PSC, 4 de
CiU i 1 de la FIC, perquè s’ha mantingut
el criteri de proporcionalitat, en funció
dels resultats electorals del 22 de maig.
Al ple del mes de juliol es va donar el
vistiplau, igualment, a la creació de la
Junta de Portaveus, que estarà formada
per l’alcalde Alfons Garcia; la portaveu
del PSC (Àngels Pérez), el portaveu de la
FIC (Àlex Marfull); i la portaveu de CiU
(Mònica Boquera).
A més, es van aprovar les retribucions
econòmiques que rebran els membres

de la corporació. En aquest punt, es va
acordar mantenir, aproximadament,
la mateixa despesa aprovada al pressupost de l’any 2011, però distribuïda
d’una forma diferent, en funció de les
responsabilitats i la dedicació que tindrà cadascun d’ells.
D’aquesta manera, l’actual corporació
costarà 2.402 euros menys que l’anterior
(186.0000 euros, en concret).
L’Alcalde, amb dedicació parcial a
l’Ajuntament, cobrarà 30.000 euros
anuals; el 1er Tinent d’Alcalde, 24.000
euros com a màxim en concepte
d’assistència a les sessions; la 2a Tinent
d’Alcalde, amb dedicació exclusiva,
24.000 euros; i els altres regidors de
l’equip de govern, 18.000 euros com
a màxim per assistència a les sessions.
Els regidors de l’oposició podran cobrar fins a un màxim de 6.000 euros
per assistència a les sessions.
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L’equip de govern

Alfons Garcia
Rodríguez (PSC)
Alcalde i regidor
d’Urbanisme i
Habitatge

Àlex Marfull Blanch
(FIC)
1er Tinent d’Alcalde.
Regidor de Turisme,
Comerç, Consum i
Platges; i d’Obres i
Serveis

Àngels Pérez
Sánchez (PSC)
2a Tinent d’Alcalde.
Regidora de
Cultura, Patrimoni
i Comunicació; de
Joventut; i de Festes

Cristina Borràs
Margalef (PSC)
3a Tinent
d’Alcalde. Regidora
d’Ensenyament, de
Salut i de Benestar
Social

Joaquim Gracia
Roca (PSC)
4t Tinent d’Alcalde.
Regidor d’Hisenda i
d’Administració; i de
Medi Ambient

Miguel Ángel Garcés
Cano (PSC)
Regidor d’Indústria
i Energia; i
d’Ocupació i
Emprenedoria

Assumpció Castellví
Auví (CiU)

Maria Teresa
Boquera Domènech
(CiU)

Braulio Conejo
Gutiérrez (CiU)

Esteve Sirisi Vidal
(CiU)

Jordi Borràs
Margalef (CiU)

L’oposició

Mònica Boquera
Castellví (CiU)

Pilar Morales Suárez
(PSC)
Regidora d’Esports;
i de Seguretat i
Protecció Civil
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Opinió dels portaveus municipals
Mònica
Boquera
Castellví

Els resultats de les eleccions
han dibuixat al nostre municipi
un nou escenari, on per a governar amb majoria absoluta
era necessari cercar complicide Patronats i de la resta
tats amb altres partits. El pacte
d’organismes de la CorpoPSC-FIC , que ha configurat el
ració. En general, la pronou Consistori, és un pacte leposta de l’equip de Govern
gítim i legal, sense cap mena
(PSC-FIC) no ha tingut en
de dubte. Es tracta, però,
compte l’actual composició
d’un pacte estrictament políCoalició
amb
projecte
política de l’Ajuntament a
tic que, malauradament, no
de garantir una prees fonamenta en un projecte
comú? O coalició amb l’hora
sència
de partits i regidors
comú, com així ho reflecteixen
més
proporcional
als vots
interessos
comuns?
els seus respectius programes
obtinguts en les passades
electorals.
eleccions. Hi ha alguna exEl 4 de juliol va tenir lloc el Ple
cepció com IDETSA, on a
d’aprovació del Cartipàs Municipal. No tenim
l’igual
que
en
l’anterior
mandat estan presents
res a dir sobre la distribució de regidories del
la totalitat de regidors i regidores de l’Ajuntanou Govern, ja que a ells els correspon organitment.
zar-se com millor convinguin, per tal de donar
En el mateix Ple es va aprovar l’establiment del
el millor servei als veïns i veïnes del municipi. En
règim d’indemnitzacions dels regidors. Les inaquest Ple també es va aprovar la composició
demnitzacions aprovades per als regidors del

Àngels

Nou govern, nous estils

Il·lusionats i preparats per a
treballar de valent

Pérez
No podem començar aquest
primer article d’opinió que us
Sánchez
fem arribar des del grup socialista en el marc d’ aquest nou
de govern seran igual de
mandat municipal sense agrair
visibles ni tindran el mateix
la confiança que gran part del
període d’execució. N’hi
veïns i veïnes del nostre municipi
haurà algunes que no tinha dipositat en la nostra candidran un resultat immediat,
datura. Creiem que hem escolperquè requeriran el seguitat la veu d’una majoria que opment d’un procés que ha de
tava per un canvi i, després dels
La nostra preocupació desembocar, per exemple,
resultats electorals del passat 22
serà millorar el dia a dia en la millora de la gestió
de maig, ens vam posar a trebainterna de l’Ajuntament, de
llar en aquest sentit.
dels nostres convilatans l’atenció ciutadana i la quaSabem que són temps difícils
litat de vida de les persones.
per a tothom i és per això que
Les nostres propostes, de
la nostra principal preocupació
fet, no estan relacionades amb la construcció de
serà en tot moment mirar de millorar el dia a dia
grans infraestructures, sinó amb la millora del
del nostres convilatans. Conservant allò que ja fundia a dia de tots els veïns i veïnes, com dèiem al
ciona bé, mirarem de canviar a millor tots aquells
començament. Des de tots els punts de vista: la
aspectes que puguin ser millorables.
creació d’ocupació i d’una borsa de pisos públics
No totes les actuacions que tenim previst tirar
de lloguer, l’obertura dels centres de dia per a la
endavant i que estan incloses al nostre projecte

Àlex
Marfull
Blanch

Govern (PSC-FIC) suposen uns increments que
oscil·len entre el 12,5% i el 52%. Les indemnitzacions de l’oposició (CiU) es congelen. A
l’equip de Govern hi ha 2 regidors menys que en
l’anterior mandat i haurien pogut reduir despesa, però s’incrementen sous i escuren la partida
pressupostària. Un nou estil al Govern!!.
En aquests moments de crisi, de congelació de
salaris i inclòs de rebaixa de sous dels empleats
públics per aplicació del Reial Decret-llei 8/2010,
el grup de CiU propugna la contenció. Cal recordar que amb CiU al Govern es van congelar
al 2010 i al 2011 les indemnitzacions de TOTS
els regidors, i es va rebaixar el sou de l’alcalde
en un 7%.
El grup de CiU, avui i sempre, continua estant al
teu servei. AMB TU!!
Més informació a: www.ciuvh.cat

gent gran, la posada en valor de la marca turística
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la promoció
de les entitats, els ajuts a l’educació i el lleure, etc.
Som conscients que aconseguir aquestes fites no
serà un camí fàcil, però confiem que ens en sortirem amb seny, amb il·lusió i amb la nostra capacitat de treball, sense prendre decisions precipitades
i amb tota la serenor possible. Per aquest motiu,
us demanem calma i paciència, perquè sense el
suport de tothom difícilment podrem avançar per
a millorar el futur del municipi.
Malgrat que pugui resultar obvi, no volem deixar
de recordar-vos que estem al vostre servei. Totes
les iniciatives, idees i opinions seran escoltades i
tingudes en compte.
Trobareu més informació a la nostra pàgina web:
www.pscvh.org
Un cop més MOLTES GRÀCIES i ENDAVANT!

Molta feina per fer

Ara fa quatre anys dèiem des
d’aquesta columna que una altra
legislatura havia començat i que
la composició de l’Ajuntament en
quasi res havia canviat, que contiva donar llum verd a una gent
nuaven els mateixos grups munidiferent que va dir que gestiocipals des de feia 12 anys i que des
naria el municipi d’una manera
del 91 del segle passat CiU mandiferent.
tenia la majoria absoluta. Avui dia,
I mira com són les coses que en
després de 20 anys, l’estadi és
aquest estadi potser gens o poc
Un Poble valent ha
completament diferent. Potser un
contemplat, el regidor de la FIC
donat llum verd a un
estadi poc o gens contemplat.
té l’oportunitat, després de 20
El passat 22 de maig el Poble no va
nou estadi, a un canvi anys, de formar govern amb
revalidar la confiança de la qual tan
uns o amb els altres.
es vanagloriava el portaveu, ara fa
És evident que des del primer
quatre anys, del grup guanyador. Les coaccions, els vots
moment tant jo com el grup que represento teníem clar
segrestats i més estratègies emprades no van aconseguir
amb qui ens havíem d’entendre.
revalidar aquesta tan vanagloriada confiança.
La coherència, la responsabilitat i sobretot el respecte
Gràcies a un Poble valent, que no va tenir por als càsa un Poble van fer que no em deixés enlluernar per la
tigs, que va deixar de creure’s aquelles promeses persogran oferta econòmica i política que m’oferien, oferta
nals del ‘tu vota’m, que jo faré’, es va donar llum verd
que em reservo el dret a fer pública quan convingui.
a un nou estadi, es va donar llum verd a un canvi, es
A vegades voler ser educat i escoltar tothom et porta

a veure que hi ha gent disposada a tot per tal de no
perdre el seu estatus.
Vam estar a gust parlant amb els altres, i dic ’vam’ perquè mai he estat sol, sempre he anat acompanyat de la
saviesa d’un amic i companys del grup.
El temps no es perd ni es guanya, transcorre i el vivim,
amb vents propicis de vegades; d’altres cops, amb angoixa. Tot és incert i, alhora, necessari, i mai no se sap
bé què hi ha darrere les dunes del gran esforç de créixer
i de comprendre. Transcorre el temps: ningú no el perd
ni el guanya. Transcorre el temps i transcorrem nosaltres.
(Miquel Martí Pol).
Us demano temps per ser mereixedor de la vostra confiança. Amb el nostre esforç, amb l’esforç de tots, aconseguirem recuperar la credibilitat en les institucions.
Disposo de més espai, però ara toca parlar menys i posar-nos a la feina, que ni ha molt per fer.
Gràcies
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L’Ajuntament és
cosa de tots
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El primer que m’agradaria expressar mitjançant aquest
escrit és la meva gratitud envers els veïns que en les
darreres eleccions municipals del 22 de maig ens
van atorgar la seva confiança i envers aquells altres
que van optar per dipositar-la en altres candidatures,
perquè van exercir el seu dret a votar i van participar
en el procés democràtic.
Gràcies a tots per donar-nos l’oportunitat d’assumir el govern municipal, que
prometem exercir amb una gran responsabilitat, rigor i transparència. Aquest
nou govern té la voluntat d’arribar a tots i cadascun dels veïns, per la qual
cosa esperem comptar amb el vostre suport i amb la vostra participació en les
grans decisions que afecten Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. En cas contrari,
incompliríem el primer dels preceptes del nostre projecte que és el de posar
l’Ajuntament al servei de les persones.
Sota aquesta premissa, basarem la nostra actuació, orientada no només a
impulsar polítiques de proximitat, sinó també a contribuir a recuperat el prestigi
i la implicació de les persones, sobretot els joves, en la vida pública i en la vida
política. Amb aquest esperit col·laborador estarem al costat dels col·lectius que
tenen més dificultats: els ciutadans que tenen grans problemes per accedir al
mercat laboral i la gent gran dependent i els seus familiars.
El passat 11 de juny vam ser investits de poder, que és la capacitat de decidir
sobre alguns assumptes que afecten la vida del municipi, però allò realment
important és que tinguem autoritat davant de la ciutadania, és a dir, la capacitat
natural d’assolir un prestigi, de ser una referència, de tenir uns principis, uns
valors i uns criteris sempre vàlids per a tothom. Si som capaços de mantenir-nos
fidels a aquests principis, aconseguirem tenir un municipi millor.
Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Nom de històrics
la Secció
Episodis

Amadeu
Escoda
Castellnou,
darrer sereno
de Vandellòs
Un home bo al servei del poble
Fins ara, a la pàgina Episodis de la nostra
història de La Revista, hem publicat
articles relacionats amb esdeveniments
del poble, sempre sobre temes inèdits,
trets d’informació bibliogràfica, d’arxius,
hemeroteques o de fonts orals. En
endavant, seguirem amb aquests articles
però intercalant breus biografies de
personatges del nostre municipi -homes
i dones- que mereixen ser recordats
per la seva professió o la seva actuació
ciutadana.
En aquest article, farem una breu
semblança del darrer vigilant nocturn
de Vandellòs, que va exercir aquesta
professió amb esperit de servei al poble
durant 22 anys.
Amadeu Escoda Castellnou va néixer
a Vandellòs el 27 d’octubre de 1876, fill
de Josep i Clemència, de la família dels
Tavernes. Es va casar amb Encarnació Gil
Margalef de cal Macià. Van viure al carrer
Amunt. El matrimoni va tenir quatre fills:
Jaume, Josep, Amadeu i Emili.
Com a anècdota, l’altre empleat
municipal, l’agutzil, Joan Gil, era cunyat
seu, el qual estava casat amb la Teresa de
cal Macià, germana de la seva dona.
En la sessió del Consistori del 10 de
gener de 1915, presidida per l’alcalde
Manuel Barceló, Amadeu Escoda fou
nomenat guarda municipal nocturn amb
un sou d’una pesseta i cinquanta cèntims
diaris.
Com a vestimenta portava: gorra de
plat, un tabard a l’hivern, una fanal de mà
que anava amb petroli i un garrot.
Sortia de l’Ajuntament cada nit, a
l’estiu de les deu del vespre fins a les sis
del matí; a l’hivern, de les 9 del vespre
fins a les 7 del matí.
Des de la plaça de Baix feia la ronda
nocturna per tot el poble. Exercia la
vigilància des del mas de Sebastià, on
dominava la carretera d’entrada al poble,
fins a cal Butxaques, a l’altra banda del
pont de cal Garrut. Era l’encarregat de
controlar si s’apropaven persones o

carros que poguessin suscitar recels. Si
calia, ell era el responsable de prohibir
l’entrada al poble. És a dir, com a sereno
exercia la missió de policia municipal
nocturn.
Durant la nit, donava rondes pel
poble cantant totes les hores i l’estat del
temps. Despertava la gent de les cases
convingudes, amb la consigna de deixar
a la porta de l’entrada tantes pedretes
com l’hora que l’havia de cridar. En
aquells anys la gent matinava molt per
anar a les masies i finques allunyades del
poble o bé per anar a l’estació del tren a
l’Hospitalet.
A la plaça de Baix posava el fanal
encès al portal de ca l’Esperança i, quan
prestava ajut a alguna família, deixava el
fanal encès al portal d’aquella casa a fi
que, si algú necessitava els seus serveis,
el pogués localitzar fàcilment. Recordem
que de nit el poble estava a les fosques, ja
que l’enllumenat elèctric no va arribar a
Vandellòs fins l’any 1930.
L’aspecte més destacat de la seva
actuació foren les activitats d’assistència
social. L’Amadeu sempre estava amatent

per acompanyar els familiars a buscar el
metge quan hi havia algun malalt, anar a
cridar la llevadora quan alguna dona es
posava de part, així com el capellà quan
era necessari per administrar els darrers
sagraments. També acompanyava les
famílies en les vetlles dels malalts i en
les vetlles mortuòries. Durant la grip de
l’hivern de 1918, va fer una gran tasca de
suport a les famílies que tenien malalts a
casa.
Va ser molt estimat per tothom pel
seu esperit de servei. Per aquest motiu,
malgrat que l’Amadeu Escoda era
declaradament un home de dretes, els
governs municipals d’esquerres no només
el van mantenir en el seu càrrec, sinó que
van elogiar la seva labor en la sessió
del 13 de juny de 1937. L’Ajuntament,
presidit per l’alcalde Josep Sabaté, va fer
constar en acta: ‘Havent deixat d’existir
el dia vuit de l’actual l’empleat d’aquest
municipi en Amadeu Escoda Castellnou
que venia exercint de fa molts anys el
càrrec de sereno municipal, s’acorda per
unanimitat fer constar en acta el condol
per la irreparable pèrdua d’un funcionari
que sempre va ser un complidor del
seu deure i, tenint abonat al igual que
la resta de funcionaris el segon trimestre
complert, s’acorda que els dies que
queden del mencionat trimestre siguin
cedits a la vídua per a reparar despeses
en part de les que poguessin motivar el
traspàs de llur malaguanyat marit’.
Amadeu Escoda va morir el dia 8 de
juny de 1937 a Masvalentí, on anava totes
les tardes a conrear la vinya de la seva
finca. Va ser el darrer vigilant nocturn de
Vandellòs, ja que a partir de la seva mort
el Consistori ja no va nomenar cap més
sereno.
Els seus néts: Amadeu, M. Teresa i
Teresita, que són els que m’han facilitat
la informació, volen amb aquest article
recordar i retre homenatge al seu avi.
Joan Vernet i Borràs
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La bandera blava oneja a tres platges
És un distintiu de
qualitat de prestigi
internacional

L’alcalde, Alfons Garcia, acompanyat del regidor de
Turisme, Àlex Marfull i altres representants municipals, van hissar diumenge 19 de juny les banderes
blaves a les platges de la Punta del Riu, l’Arenal i el
Torn. Aquestes platges han tornat a obtenir enguany
aquest guardó que atorga l’Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
Es tracta d’un distintiu de prestigi internacional que
reconeix la qualitat de les platges i certifica que compleixen determinats criteris de legalitat, accessibilitat,
sanitat, neteja i seguretat, així com que compten amb
una informació i una gestió ambiental adequades.
El port esportiu de l’Hospitalet ha aconseguit també
enguany la bandera blava. En el cas dels ports esportius, aquest guardó reconeix els serveis que presten i
les accions que realitzen per garantir la qualitat am-

Prop de 300 persones van reunir-se el mateix diumenge 19 de juny a la platja de
l’Arenal per prendre part en la Festa del
Mar, organitzada per l’Estació Nàutica de
la Costa Daurada (Salou, Cambrils, Montroig del Camp i Miami Platja i Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant),i per les àrees
d’esports els patronats de turisme dels
ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet i
Mont-roig del Camp-Miami Platja.
Per un preu únic de 5 euros, els participants van poder gaudir de diverses activitats a la sorra i esports nàutics com ara
tennis-platja, volei-platja, futbol-platja,
caiac de mar, windsurf, kitesurf, batejos
de submarinisme, navegació amb hobbiecat i banana.

biental del mar i el seu entorn natural. L’acte oficial
d’hissada d’aquesta bandera, va tenir lloc dissabte 16
de juliol, a les 19.30 h, en el marc de la celebració de
la Verge del Carme, organitzada pel Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, amb la col·laboració del consistori.

Set agents de la Policia Local han
pres possessió del seu càrrec
Dijous 23 de juny van prendre possessió del seu càrrec 7 agents
de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Entre
aquests, 1 agent que ha acabat el corresponent curs de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (situat
a Mollet del Vallès) i que per tant ja és funcionari de carrera; 2
agents interins que han esta seleccionats recentment mitjançant
un concurs d’oposició lliure; i 4 agents que reforçaran la plantilla
a l’estiu i que es van incorporar al cos policial l’1 de juliol i finalitzaran el seu contracte el 30 de setembre.
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Adjudicat l’últim
tram de l’autovia
Adif acaba les obres de l’estació
de trens de l’Hospitalet
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha enllestit els treballs de millora de l’estació de l’Hospitalet. Aquests
treballs, que han suposat una inversió de gairebé 240.000 euros, han inclòs, entre altres
millores, la pujada del nivell de les andanes
per facilitar l’accés als trens, l’adaptació dels
passos entre andanes per a persones amb discapacitat i la construcció d’una marquesinarefugi. També s’hi ha instal·lat nou enllumenat i s’ha rehabilitat l’edifici de l’estació.

El Ministeri de Foment ha adjudicat les obres per a
l’estabilització de talussos i altres actuacions complementàries en el tram que discorre des de l’Hospitalet de l’Infant
fins a la central nuclear Vandellòs II i que finalitza l’autovia
A-7 en direcció sud.
L’empresa CRC Obras y Servicios SL durà
a terme aquests treballs d’estabilització, la
L’Ajuntament ha
instal·lació de les defenses i altres mesures
correctores d’impacte ambiental per un imreclamat les obres
port superior als 4 milions d’euros i en un terd’acabament de l’A-7 mini d’execució d’uns sis mesos.
La notícia arriba dos anys després de l’obertura
reiteradament
de l’autovia entre Mont-roig i l’Hospitalet i de
les reiterades reclamacions de l’Ajuntament,
que ha sol·licitat moltes vegades al govern estatal que acceleri
els tràmits per posar en funcionament l’últim tram i millori la
senyalització del tram final de l’autovia, a l’Hospitalet.

S’amplia la llar d’infants Patufets
La brigada municipal ha ampliat la llar d’infants ‘Patufets’
de Vandellòs. Ara, aquesta edificació disposa d’un vestíbul o
rebedor previ a l’actual entrada
principal, per a protegir l’accés
de persones i infants de les inclemències meteorològiques.
Amb aquesta finalitat, es va eliminar la tanca i la porta de pati
exterior actual que donen a la
vorera; es va ampliar l’edifici a
base d’obra permanent en forma de vestíbul d’accés i es va
incorporar la zona de vorera al
pati exterior.

Millores a la piscina municipal
del poble de Masriudoms
Com haureu pogut veure ja, s’ha arranjat la
piscina de Masriudoms, per tal d’habilitar un
millor accés a la sala de depuració i efectuar
un canvi del paviment perimetral. Aquests
treballs, que han costat més de 60.000 euros, han servit també per localitzar una fuita
d’aigua i renovar les instal·lacions. Gràcies a
aquestes obres, els veïns podreu gaudir plenament aquest estiu de la piscina.

Alpiq pren el control de la planta
de cicle combinat Plana del Vent
La companyia energètica Alpiq, líder a Suïssa, ha pres el relleu en el control sobre la
central de cicle combinat de Plana del Vent
(Vandellòs), que era propietat de Gas Natural Fenosa. L’operació s’ha concretat a través de la compra d’un grup de generació de
400 MW per un import total de 200 milions
d’euros i els drets d’explotació del segon grup
de 400 MW durant els propers dos anys.
La planta de cicle combinat de Plana del
Vent, amb 800 MW de potència, podria produir aproximadament el 2% de l’energia que
consumeix Espanya en un any, que equival al
consum de 2 milions de llars.

L’OIEA constata la millora de Vandellòs II
L’Organisme Internacional de l’Energia
Atòmica (OIEA) ha certificat el compromís de la central nuclear Vandellòs II amb
la seguretat nuclear i la millora contínua.
Ho va fer l’equip d’experts que va visitar
la planta a mitjans de maig, per analitzar l’evolució de les recomanacions i suggeriments de millora realitzats durant la
Missió Internacional OSART, que va tenir
lloc entre setembre i octubre de 2009. En
aquesta, a més de constatar l’existència
de diverses bones pràctiques que afavoreixen l’operació segura i fiable de la
planta, l’OIEA va establir un full de ruta
cap a l’excel·lència operacional consistent en una sèrie de recomanacions i
suggeriments que involucren a diverses
àrees de la central (la Direcció i Organització de la planta, la Formació del
personal, l’Operació, el Manteniment,
la Protecció Radiològica, la Química i

l’Experiència Operativa) i que han estat
objecte de seguiment per part del grup
d’experts.
L’equip de l’OIEA que va visitar la planta
entre el 17 i el 20 de maig, va concloure
que, de les 14 línies de millora recomanades l’any 2009, Vandellòs II ha resolt
completament 11, mentre que progressa
satisfactòriament en d’altres 3.
D’altra banda, ANAV ha tornat a
col·laborar amb l’INS Berenguer
d’Entença. En aquesta ocasió, ha contribuït a tirar endavant el Pla Experimental
de Llengües Estrangeres que s’està duent a
terme en aquest centre i que té com a objectiu l’impuls de la llengua oral i l’ús de
les noves tecnologies en l’aprenentatge
dels idiomes. En concret, l’aportació económica d’ANAV finançarà parcialment
la renovació del material informàtic de
l’aula d’idiomes.

La Revista
El Centre Cultural Infant Pere de
l’Hospitalet va albergar entre el 22
de juny i el 2 de juliol un taller internacional que proposava una reflexió crítica i arquitectònica al voltant d’una possible incorporació als
circuits turístics del conjunt de la
central nuclear de Vandellòs I, actualment en procés de desmantellament. ‘El seu interès com a patrimoni
industrial i històric, així com la seva
posició privilegiada en un entorn natural únic, fan del complex nuclear
un espai perfecte per ser analitzat i
debatut en el marc del taller’, deia el
pòster explicatiu d’aquest taller, organitzat per 4 universitats.
L’alcalde Alfons Garcia, acompanyat
dels regidors Àngels Pérez i Miguel
A. Garcés, va agrair als 17 estudiants
(d’Enginyeria i Arquitectura de la Università di Pisa i de la Università degli
Studi de Pavia; d’Història del patrimoni, de la University A. Xhuvani of Elbasan, d’Albània; de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona,
ETSAB-UPC) i 8 professors d’aquest
curs el seu interès pel valor arquitectònic de l’obra d’Antonio Bonet Castellana, que va projectar l’antic poblat
d’Hifrensa de l’Hospitalet i les dependències administratives i de serveis a
la central nuclear.
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L’Hospitalet ha acollit
un taller internacional

fotografia: Nom Persona
fotografia: Nom Persona

Hi van participar alumnes de dues universitats
italianes, una albanesa i una de Barcelona

Més ajuts socials per aquest 2011
El consistori destinarà enguany 70.000 euros (10.000
més que en els dos anys anteriors) a ajuts puntuals
per a persones en situació d’urgència social, altres situacions sobrevingudes i ajuts per a l’accés a serveis
públics d’atenció a la gent gran.
Des de l’any 2009, quan es va crear aquesta partida
pressupostària per despeses benèfiques i socials, els
ciutadans han pogut demanar ajuts només per garantir els subministraments bàsics de la llar (aigua i
llum) i pagar el lloguer de l’habitatge. Enguany, els
veïns podran sol·licitar també ajuts per altres conceptes relacionats amb el manteniment de l’habitatge
habitual (per exemple, per fer front a situacions de
desnonaments i per l’adquisició d’equipament bàsic);
la manca de recursos de caràcter urgent (com ara, enterraments de beneficiència); la prevenció i el manteniment de la salut (adquisició, reparació i adaptació
d’ulleres, ajuts per aparells ortopèdics i de pròtesi,
medicació); necessitats bàsiques d’alimentació, roba
i calçat; i subvencions per l’assistència als centres de
dia del municipi.
Els demandants de les prestacions hauran de complir
uns requisits objectius (es farà una valoració econòmica i social) i presentar les sol·licituds amb la documentació requerida a les oficines d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament. El termini per fer-ho estarà obert durant tot l’any, excepte en el cas d’aquelles ajudes que
tinguin convocatòria específica.

Maria Teresa Bonfill rep la Medalla Centenària
Envoltada de familiars i amics, la Maria Teresa Bonfill, veïna de
Vandellòs, va celebrar el passat 11 d’abril el seu 100è aniversari. Amb motiu d’aquesta efemèride va ser homenatjada al seu
domicili. Allí, la Maria Teresa va rebre un ram de 100 roses de
part de l’Ajuntament i el president de l’Associació de Jubilats
i Pensionistes de Vandellòs, Jaume Castellnou, li va lliurar una
placa commemorativa i li va llegir un poema, en nom de l’entitat
que representa. Per últim, la directora dels Serveis Territorials de
Benestar Social i Família a Tarragona, Anna Maria Solé, li va entregar la Medalla Centenària del Departament, on hi ha gravat el
seu nom i l’any de naixement.

10

JM
uliol
arç de 2011

Actualitat

El Centre Tecnològic Mestral redueix
el seu consum en aigua i electricitat
El Centre Tecnològic Mestral, situat a
l’antiga central nuclear Vandellòs I, va
implantar ja fa cinc anys un Sistema
de Gestió Ambiental (SGA), acreditat
per la Norma UNE-ISO-14001:2004,
d’aplicació a totes les activitats que poden produir un impacte ambiental significatiu, integrant la gestió i el control
de les emissions, vessaments, residus,
paisatge i consum de recursos.

Gràcies al seu sistema
de gestió ambiental que
compleix cinc anys
Durant aquests cinc anys d’implantació
del SGA s’han aconseguit grans avenços
en tots aquests camps, per exemple destaca la reducció en el consum
d’electricitat en un 32% o el d’aigua
sanitària en un 52%. Aquests objectius
s’aconsegueixen gràcies a l’esforç del
personal de la instal·lació i a la implicació directa de la direcció de l’empresa
ja que, a banda de bones pràctiques, es
necessiten realitzar inversions econòmiques que permetin aconseguir-los. A
més a més, el personal de Vandellòs I rep
de forma contínua cursos de formació
en Gestió Mediambiental en què tracten la Norma UNE 14001, els impactes
ambientals a la indústria, els objectius i
metes en aquest camp o la divulgació en
matèria de medi ambient.
Així, la Instal·lació Vandellòs I ha adquirit una sèrie de compromisos per la
millora ambiental de les seves activitats,
que són els següents:
a) Optimització en el consum de recursos. El consum eficient dels recursos d’energia, aigua, materials
i productes necessaris per les activitats de la Instal·lació, constitueix
una prioritat per la millora de la
gestió ambiental.
b) Gestió de residus. La gestió dels
residus generats seguint el model
de responsabilitat com a productor realitzant la recollida selectiva,
definint el seu reciclatge o valorització més apropiada. La reducció
de la producció de residus sòlids
urbans i la millora de la seva gestió, es duu a terme mitjançant la
recollida selectiva, la reutilització,
el reciclatge de materials i la substitució progressiva de productes
per altres més respectuosos.

Imatge de la Instal·lació Vandellòs I, on té la seu el Centre Tecnològic Mestral.

c) La millora contínua. És una constant en les actuacions de caràcter ambiental desenvolupades a
la Instal·lació per donar compliment al compromís de prevenció, la minimització d’impactes i
l’optimització del SGA.
d) Formació ambiental. Les accions
de formació i sensibilització són
un instrument que donen a conèixer a empleats i col·laboradors la
implicació de l’empresa en la seva
gestió i estan dirigides a conscienciar i fer participar a tots per aconseguir els objectius de les actuacions de caràcter ambiental.
e) Comunicació ambiental. Les ac-

tuacions rellevants en matèria de
gestió ambiental i els seus objectius i resultats són divulgats als
empleats i agents involucrats, facilitant la seva col·laboració i la
canalització de les seves opinions
i suggeriments, que són de vital
importància per poder aconseguir
els objectius proposats.
f) Legislació i normativa. Totes les
activitats desenvolupades a la
Instal·lació compleixen els requisits de la legislació i normativa
ambiental aplicable, així com altres requisits que l’organització
subscriu relacionats amb els aspectes ambientals.

La Revista
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Guardons per a una
desena de joves
emprenedors
En el marc de la 4a edició dels ‘Premis Enfila el teu futur per a joves
emprenedors’, 68 alumnes de l’INS
Berenguer d’Entença han presentat
enguany 33 projectes empresarials,
que van ser avaluats per membres de
l’institut i d’IDETSA.
Aquest 2011 han guanyat el 1er premi
les alumnes de 1er de Batxillerat Sara
Moroño, Thaïs Sabaté i Helena Sabaté’ (a la fotografia); el 2n premi, els
també alumnes de 1er de Batxillerat:
Clàudia Amposta, Xavier Borràs i Óscar Molina; i el 3r premi, les alumnes
d’FP Sandra Cruz i Cristina González.
A més, s’han atorgat 2 accèssits a les
alumnes de 1er de Batxillerat Ariadna
de la Calle i Nicole Sforza.
L’objectiu d’aquests premis és promocionar econòmicament el territori, potenciar la seva diversificació
econòmica, i aprofundir en la difusió

Gairebé 70
d’alumnes
de l’institut
han participat
enguany en els
“Premis Enfila el
teu futur”
de l’esperit emprenedor, ampliant el
coneixement dels joves a altres alternatives laborals basades en el treball
per compte propi.

Uns 200 alumnes han
aprofitat els cursos de
formació oferts
al viver d’empreses

La 3ª Nit de l’Empresari aplega
més de 300 persones
El passat 29 d’abril més de 300 persones es van reunir al Teatre-Auditori
de l’Hospitalet per lloar i reconèixer
l’esforç de tota pime, microempresa
i autònom que manté l’actual desenvolupament econòmic en un temps
de canvis constants al municipi.
A més del lliurament de premis (a
l’activitat de més de 25 anys, als nous
emprenedors i a la qualitat), la 3a Nit
de l’Empresari va incloure l’actuació
de la companyia teatral Dagoll Dagom i un soparet a peu dret, on els
assistents van poder interactuar.

Aquesta edició ha comptat amb el
patrocini d’ENRESA, Gas Natural
Unió Fenosa, l’Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs II (ANAV) i Alpiq
Energia. A aquestes empreses i també a la Fundació Rovira i Virgili, i als
restauradors locals dels establiments
Nàutic, L’Olla, El Pescador i Deviteca (els responsables del sopar), se’ls
va lliurar un premi, en agraïment per
la tasca que realitzen al municipi.
Adjuntem una fotografia dels premiats pels més de 25 anys de trajectòria de les seves empreses locals.

El viver d’empreses ha acollit aquesta temporada 20102011 (des de l’octubre de 2010 al maig de 2011) un
total de 16 cursos, la qual cosa suposa un total de 504
hores de formació. A aquests cursos s’hi van inscriure
un total de 272 alumnes, dels quals 191 han obtingut
el diploma (un 70%).
El passat 9 de juny va tenir lloc l’acte de cloenda
d’aquests cursos al mateix viver d’empreses, on es
van lliurar els corresponents diplomes als alumnes.
Aquestes persones s’han beneficiat dels 16 cursos programats durant aquest període, 10 dels quals han estat
subvencionats per Gas Natural-Fenosa (Alpiq); 4 han
estat dirigits prioritàriament a treballadors en actiu i
subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua a Catalunya i el Fons Social Europeu, mitjançant
un conveni amb l’Institut per al Desenvolupament de
la Formació i l’Ocupació (IDFO-UGT); i 2 han estat
finançats per ANAV, pels treballadors de la central nuclear amb motiu de la recàrrega.
L’oferta formativa ha inclòs cursos d’ofimàtica; de salaris, nòmines i seguretat social; de l’ús de desfibril·ladors;
de disseny de pàgines web; d’anglès, de socorrisme
aquàtic; i altres, on s’ha ensenyat als alumnes a gestionar el seu temps a la feina.
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L’Ajuntament ha
contractat una vintena de
veïns i veïnes en atur
Una quinzena de
joves participa en el
programa SUMA’T
A mitjans d’abril va començar a
impartir-se al Viver d’empreses
un mòdul formatiu de polimantenidor d’instal·lacions industrials, neteja viària i manteniment de xarxes d’aigua, que
finalitzarà el 31 de març de
2012.
Aquest mòdul forma part
del ‘SUMA’T’, el Programa
d’Experiència Professional Juvenil a Catalunya per a nois i
noies que no tenen l’ESO, que
estan inscrits a l’atur com a demandants d’ocupació; i que tenen entre 18 i 24 anys. D’aquest
mòdul, que és fruit d’un conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Camp,
se’n beneficiarà un total de 15
alumnes.
Inclou 228 h de formació professionalitzadora i 100 h destinades a què els joves assoleixin
competències claus, com ara
habilitats socials, llengües i matemàtiques. També, un contracte de formació de 6 mesos en
una empresa local del sector de
la metal·lúrgia.

Mitjançant el
Pla d’Ocupació
Municipal
que ha creat
davant l’actual
situació de crisi

El consistori ha contractat un total de 20 veïns i
veïnes que es trobaven a l’atur en el marc de la
1a fase del Pla d’Ocupació Municipal. Per dur
a terme aquest pla durant el 2011 i fomentar
l’ocupació local, el consistori ha creat una partida pressupostària de 308.000 euros.
Els contractes d’aquesta vintena de persones,
que tenien una durada de 3 mesos, s’han renovat per 3 mesos més, de forma que fins a finals
de setembre continuaran realitzant diverses actuacions (fent diverses obres, netejant la via pública, arranjant i pavimentant camins; i donant
suport administratiu).
Per contractar-los es van tenir en compte criteris
de selecció objectius, com ara: el currículum, la
durada i les prestacions de l’atur, les càrregues
familiars, el fet de pertànyer a col·lectius amb

dificultats per a la inserció laboral, etc. Aquests
criteris també es tindran en consideració a finals
de setembre, quan es preveu contractar altres
persones en situació d’atur, procedents de la
borsa de treball.
Altres contractacions
D’altra banda, l’Ajuntament ha contractat un
total de 8 persones per un període de 6 mesos
a jornada parcial, acollint-se a les subvencions
atorgades pel Departament de Treball de la
Generalitat per realitzar Plans Extraordinaris
d’Ocupació Local.
D’aquests 8 treballadors, 4 s’estan dedicant al
manteniment de la xarxa de senders, 2 estan
realitzant tasques de reforç a les deixalleries municipals; i els altres 2, informant del patrimoni
cultural i natural del municipi als visitants.

“El fotografia:
queNom
més
valora la clientela és
Persona
el meu assessorament”

Emprenedors

fotografia: Nom Persona

SAE: 977 820 820

fotografia: Nom Persona

A la Mercè Ramos feia uns 4 o 5 anys que li
rondava pel cap muntar un negoci que combinés el món de la dietètica i de l’estètica. Tenia coneixements d’estètica, perquè des del
92 s’havia dedicat a aquest sector, però no de
dietètica, per això va decidir estudiar Dietètica
i Nutrició i Herbodietètica. Un cop va adquirir
els coneixements necessaris per poder obrir
aquest tipus d’establiment va iniciar el procés
per fer-lo realitat.
Amb l’ajut del Servei d’Assessorament als Emprenedors (SAE) del Viver d’empreses, després
de tres mesos va poder inaugurar a principis

La Mercè Ramos i la seva filla, a la botiga.

de juny de 2010 la botiga ‘Herbodietètica.
Naturalment Mercè’.

Tal com li van aconsellar al SAE, va ubicar
la botiga al centre de l’Hospitalet, concretament a la Via Augusta. En aquest local
ofereix actualment una gran varietat de
productes dietètics i d’alimentació naturals i
també tractaments de bellesa i controls de
pes amb dietes personalitzades.
‘El que més valora la clientela és el meu
assessorament’, explica Mercè Ramos,
fent un balanç molt positiu de la seva
iniciativa emprenedora i assegurant que
fins i tot ha vist superades les expectatives que tenia.

La Revista

Turisme / Joventut

És el nou
projecte
de turisme
d’interior
de Pratdip,
Tivissa i
Vandellòs i
l’Hospitalet

Èxit de
les XII
Jornades
de la
Tonyina

Coneix les “Històries
de muntanya endins”
Aquest projecte va néixer l’any 20082009, quan la Mancomunitat d’Iniciatives
per al Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), que aplega els tres municipis; les respectives oficines de Turisme i IDETSA (l’empresa municipal que
vetlla pel desenvolupament econòmic
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant)
van pensar en crear un producte turístic
d’interior per posicionar els tres municipis dins l’oferta turística catalana.
La idea era brindar una proposta innovadora, original i de qualitat, dirigida prin-

Neix el bloc dels
Casals de Joves
A través de la pàgina web http://blocs.
xarxanet.org/cjvandellos podeu accedir al bloc dels Casals de Joves, dissenyat per la tècnica de Joventut de
l’Ajuntament, Cristina Lopera. Aquest
nou espai web presenta una imatge moderna i resulta molt entenedor per als
usuaris. Recopila tota aquella informació que pot interessar al col·lectiu jove,
com ara, els programes d’activitats juvenils, la ubicació dels casals, les notícies
relacionades amb els joves difoses per
la TVV (en format You Tube), l’enllaç al
grup de facebook existent, els formularis
d’inscripcions a les activitats, etc. També conté un apartat per poder adreçar
suggeriments a la Regidoria de Joventut.

cipalment al públic familiar, que complementés l’oferta de sol i platja.
Aquesta iniciativa s’ha plasmat en un fullet genèric i uns tríptics específics de cada
lloc, on es convida tothom a ‘conèixer les
seves històries, a descobrir l’escenari de
contes i llegendes, a passejar per altres
èpoques i a escoltar converses que fan reviure antics oficis’.
Aquesta informació es pot trobar a les oficines de turisme i establiments turístics
dels municipis i aviat també al web: www.
muntanyaendins.cat (ara en construcció).

Segons ha informat el
Patronat de Turisme, els
10 restauradors que entre el 3 d’abril i el 15
de maig van participar
en les XII Jornades de
la Tonyina van servir als
seus establiments 1.198
menús específics amb
la tonyina com a protagonista. També va ser tot
un èxit la VI Diada de
la Tonyina, amb la qual
es van inaugurar les jornades (s’hi van repartir
unes 850 clotxes) i els
cursos de cuina (les places ofertes es van omplir
de seguida).

El Palmfest torna a triomfar
Dir que el Palmfest és el festival de música independent
per excel·lència en la Costa
Daurada no és una exageració. Només cal fixar-se en el
cartell de luxe que ha ofert en
la 6a edició, que va celebrarse del 7 al 9 de juliol, entre la
platja de la Punta de l’Arenal i
el Club Nàutic de l’Hospitalet
(hi van actuar formacions de
la talla de Standstill, WhoMadeWho, Triángulo de Amor Bizarro, Pony Bravo, The Penelopes, entre altres; un grup de
djs molt coneguts i també la
xilena Javiera Mena). Per això
no és de estranyar que novament hi assistís tanta gent.
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Esports

L’Open Raid X-Race Vandellòs i
l’Hospitalet atreu 70 equips
Setanta equips, procedents de tot Catalunya, València, Aragó i Andorra, van prendre part l’11 de
juny en la 3ª prova del Circuit X-Race de Raids
d’Aventura a l’entorn del nucli de Vandellòs. Entre
els equips participants, n’hi havia un integrat pels
veïns Eduard Moix i Francesc Madurell, que va
competir dins de la categoria Elit i va quedar cinquè. Podeu consultar els resultats i tots els detalls a
www.naturetime.es

Els esportistes locals reben un
reconeixement a la Gala de l’Esport
La IV Gala de l’Esport es va celebrar el 15 d’abril al
pavelló de l’Hospitalet. En aquest espai s’hi va congregar una gran quantitat de persones per assistir al
reconeixement públic de la trajectòria d’11 esportistes locals d’elit (a la fotografia) i a l’agraïment
oficial a la tasca i la dedicació de les entitats i clubs
esportius i les associacions que col·laboren amb
l’esport al municipi.

Una àmplia oferta
d’activitats esportives per
aquest estiu, a l’abast
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha
organitzat juntament amb la Base
Nàutica, el Club Nàutic i diverses
entitats locals esportives una oferta
d’activitats variada. Aquesta oferta
inclou les ‘Colònies de poble a poble’, en les quals hi ha participat un
total de 36 joves, com podeu veure a
la fotografia. També comprèn els Casals d’estiu, activitats dirigides, cursos,
competicions puntuals, campus esportius; i dues novetats: els cursos de
pàdel per a adults; i servei de menja-

Com a novetat, hi ha
servei de menjador
amb monitoratge i
cursos de pàdel
dor per als infants, amb monitoratge,
en resposta a la demanda dels pares i
mares; entre altres propostes.
Trobareu més informació a la pàgina
web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat

Victòries del Club Nàutic

L’Hospitalet acull la final del
campionat de Catalunya de rítmica
El 28 de maig es va disputar al pavelló de
l’Hospitalet, el Trofeu Nacional UCEC de gimnàstica rítmica individual i per conjunts. És a dir, la final
d’aquest campionat de Catalunya, que organitza la
Unió dels Consells Esportius de Catalunya (UCEC).
En aquest trofeu, organitzat pel Club de Gimnàstica
Rítmica i Aerorítmik de l’Hospitalet de l’Infant amb
el suport de l’Ajuntament, hi van participar 183
gimnastes (entre les quals aquestes, de l’Hospitalet).

Dos regatistes del
Club Nàutic Hosp i t a l e t - Va n d e l l ò s
(CNHV) s’han proclamat
campions
d’Espanya de vela
infantil: Toni Bonet,
dins la classe Techno 293 (windsurf), a
la categoria de Sub
17; i Mar Lacambra,
en la mateixa classe,
però a la categoria
Sub 15. El campionat es va disputar del
21 al 25 de juny a Sanxenxo (Pontevedra) i va comptar amb la participació de
6 regatistes del nostre club.
El CNHV ha organitzat una sèrie de regates a nivell nacional i internacional
que posaran el port esportiu de l’Hospitalet en el punt de mira aquest estiu.
Per exemple, 2 campionats de Catalunya de les classes Raceboard (windsurf) i
Finn (modalitat olímpica individual), 2 Campionats d’Espanya de Raceboard i
Finn; i el Campionat del món de Raceboard. Més informació sobre les competicions i els cursos de vela i windsurf a: www.cnhv.net i al web municipal.

La Revista

El Medi / Salut

Els escolars celebren la
Festa de l’Arbre
Van participarhi més de 500
alumnes
La setantena d’alumnes de
l’Escola Valdelors de Vandellòs va celebrar el passat 25
de febrer la Festa de l’Arbre,
plantant diferents espècies
autòctones al barranc de
Remullà, situat darrera la
deixalleria municipal.
Els 500 alumnes de l’Escola
Mestral de l’Hospitalet de
l’Infant van celebrar aquesta
festa el 12 de maig. Repartits en diferents grups, van fer
de jardiners al carrer Ramon
Berenguer; al passeig marítim; a la zona d’Hifrensa; a
l’exterior del Centre Cultural
Infant Pere; i al polígon industrial Les Tàpies.

15

S’han instal·lat
contenidors de piles
L’Ajuntament ha col·locat uns contenidors de piles a diversos punts del
municipi, per facilitar-ne la recollida: 1 a Masriudoms, a la placeta del
carrer Major; 1 a Masboquera, a la
zona de la piscina; 1 a l’Hospitalet
de l’Infant, a l’interior de la residència esportiva Àster; i 2 a Vandellòs,
a l’entrada del Casal d’Avis i del Casal de Joves. També ha subministrat
contenidors d’aquest tipus al Viver
d’empreses, a les dues seus consistorials i als centres educatius.
D’aquesta manera, pretén evitar que
els ciutadans llencin les piles a la
brossa, donat que contenen metalls
i productes químics que poden resultar perjudicials pel medi ambient.
A banda d’això, ha instal·lat 5
‘toilekans’ més al municipi, que
s’afegeixen als 5 que hi havia. Els
nous expenedors de bosses especialment pensats per a la recollida de les
deposicions dels animals de companyia, amb un contenidor independent on es poden dipositar, es troben
a: l’Hospitalet de l’Infant (davant de
l’estació de trens i a la Via Augusta,
davant de l’edifici Sant Roc); a Vandellòs (a la zona del camp de futbol
i a l’àrea de l’antic escorxador); i a la
Urbanització Infant (al final del carrer Mistral).

El CAP al teu servei
Per prevenir toxiinfeccions alimentàries és
important respectar unes normes d’higiene
durant la preparació i la conservació dels
menjars. Les toxiinfeccions són malalties
que es manifesten sobretot amb símptomes
digestius, com els vòmits i les diarrees, i que
es produeixen quan una persona consumeix
un aliment contaminat per bacteris, com la
salmonel·la.
Respectar les quatre normes bàsiques
d’higiene ajuda a evitar-les, sobretot en
aquesta època de l’any, ja que la calor juga
un paper important en el deteriorament dels
aliments.
Normes bàsiques:
1-NETEJAR
•Renteu-vos les mans abans de començar
a preparar aliments, després de manipular
aliments crus i cada cop que, durant
la preparació dels menjars, manipuleu
escombraries, bolquers, diners, etc.
•Renteu-vos les mans després d’anar al
vàter, esternudar, tossir, mocar-vos, i després
de tocar animals domèstics.
•Netegeu les superfícies i els estris de cuina
abans de fer-los servir i, especialment,

Normes per garantir la
seguretat dels aliments
després de manipular aliments crus.
•Protegiu els aliments i la cuina d’insectes i
animals domèstics.
•Renteu les fruites i les hortalisses,
especialment si es mengen crues.
2-SEPARAR
•Separeu sempre els aliments cuinats i els
que es consumiran crus i ja estan nets.
•Utilitzeu estris de cuina diferents per
manipular aquests aliments.
•Dins de la nevera, conserveu els aliments
crus i els cuinats en espais diferenciats i en
recipients tapats per evitar la contaminació
entre ells.
3-COURE
•Coeu suficientment els aliments, sobretot
la carn, el pollastre, els ous i el peix.
•Coeu els aliments que contenen ou a una
temperatura que arribi com a mínim als
75 ºC al centre del producte. Qualleu bé les
truites.

•Els rostits de carn i pollastre han d’arribar
als 75 ºC al centre de la peça. Assegureu-vos
que els sucs són clars i no rosats.
•Reescalfeu bé el menjar. Un aliment és
prou calent quan s’ha de deixar refredar per
poder-lo menjar.
fotografia: Nom Persona

4-REFREDAR
•Prepareu els menjars amb la mínima
antelació possible abans de consumir-los i
, quan això no sigui possible, conserveu-los
refrigerats.
•Refrigereu, el més aviat possible, els
aliments cuinats. No els mantingueu a
temperatura ambient durant més de dues
hores.
•Distribuïu el menjar en recipients petits per
facilitar-ne el refredament.
•Descongeleu els aliments dins el frigorífic
o microones just abans de preparar-los; no
els descongeleu a temperatura ambient.
ABS Vandellòs-Hospitalet
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Cultura

Vandellòs ha dedicat les XXIV
Jornades Culturals al bosc
Van incloure una desena
d’actes per a tots els
públics
Entre el 30 d’abril i
l’11 de maig es van
celebrar les XXIV Jornades de Vandellòs,
organitzades pel Centre Cultural, Esportiu i
Recreatiu de Vandellòs
(CCERV), amb el patrocini de l’Ajuntament i la
col·laboració de Bombers de la Generalitat i
tanbé de diverses entitats locals.
Aquestes jornades s’han
dedicat enguany al tema
del bosc i han constat

El Cabrabou
estén la poesia
Dissabte 11 de juny es va celebrar a Vandellòs el ‘Cabrabou’. Es tracta d’un festival
de poesia al carrer que organitza des de
fa 6 anys ja el Centre d’Estudis de la Vall.
Enguany, s’ha anomenat ‘Cabrabou’, en
referència a la ‘cabra’, un animal típic del
poble; i del grup de poetes de les Terres de
l’Ebre ‘Bouetes’ que hi ha pres part.
Els participants van fer una caminada pel
poble, amenitzada per un grup de música,
i es van parar en 7 punts de Vandellòs, per
recitar poemes. Després hi ha haver un sopar popular i una ‘sessió golfa’, amb música
i diverses performances.

d’una desena d’actes,
com ara un taller sobre
extracció de productes
per a la indústria farmacèutica i un altre sobre
tints naturals, una exposició fotogràfica del
Manel Castellnou sobre
la vegetació local, una
demostració de diferents
tractaments dels boscos,
una mostra de puzzles,
una tirada intercomarcal
de bitlles, el XXIV Aplec
de Sardanes; la celebració dels Tres Tombs, etc.

Un total de 172 persones s’han
inscrit als cursos de català
L’Hospitalet de l’Infant va celebrar el 14 de juny la festa de cloenda dels cursos de
català i del Programa “Voluntariat per la llengua” que organitza cada any l’Ajuntament
i el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus (CNL).
Enguany a l’Hospitalet s’han organitzat dues edicions de cursos de català a distància
per a catalanoparlants i 8 cursos presencials, que han tingut un total de 172 inscrits.
A més, s’hi ha format un total de 41 parelles lingüístiques des del novembre, el doble
que l’any anterior.

Oberta la matrícula a l’Escola de Música
El període de matrícula a l’Escola de Música continua obert. Així, doncs, els interessats en
inscriure’s als estudis reglats i no reglats que ofereix, pertànyer a la banda municipal o assistir
només als assajos de l’orquestra o la coral, poden encara presentar les seves sol·licituds a
les oficines municipals d’atenció ciutadana. A aquesta escola, on es brinda l’oportunitat
d’aprendre a tocar un total de 16 instruments, ja s’hi han inscrit unes 170 persones!
D’altra banda, el curs vinent, l’Escola de Música donarà sessions de musicoteràpia a les llars
d’infants municipals i també estudia la possibilitat d’oferir ensenyaments musicals als infants
amb necessitats educatives especials.

La Revista

Cultura
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El Centre Cultural
Infant Pere ja és
tota una realitat
El passat 26 de març la ciutadania de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant es va fer seva la inauguració del Centre Cultural Infant Pere,
l’edifici que inclou la nova biblioteca pública, un teatre-auditori, un
arxiu d’imatges i una sala polivalent a l’Hospitalet.
I és que aquesta inauguració va esdevenir una autèntica festa, en què

La seva inauguració es va
convertir en una festa
hi va participar una gran quantitat de veïns, així com d’associacions
culturals locals. Tampoc hi va faltar la banda de música municipal.

Álvaro Sanz,
premiat al REC
Aquest fotògraf i dissenyador de
l’Hospitalet ha guanyat el Premi TINET Autors de Tarragona, amb el seu
film ‘Nieve de primavera’. És un dels
guardons que es van lliurar recentment a l’onzena edició del Festival
Internacional de Cinema de Tarragona REC. Es dóna la circumstància
que el mateix dia que va rebre aquest
reconeixement (el 7 de maig) va impartir un curs de fotografia al Casal
de Joves de l’Hospitalet.

La Colla del Garrofer torna a
guanyar el Concurs d’arròs de tros
Per quart any consecutiu, la ‘Colla
del Garrofer’ ha guanyat el Concurs
d’arròs de tros de Vandellòs, organitzat pel Grup de Dones Alamanda. El
plat cuinat pel Jaume Callau va tornar
a captivar el jurat d’aquesta edició del
concurs, que es va disputar el 12 de
juny al pavelló.
En segon lloc, va quedar la colla
d’en Manel Castellnou; en tercer lloc
l’arròs del Joan Ramon Llaó i el seu
grup; i en quart lloc, la ‘Colla de la Taverna’. Malauradament, la colla de la
Lluïsa Nomen no va poder cuinar cap

Un cambrilenc guanya el II Concurs de Monòlegs
En el marc de la Festa de la Germandat, un total de sis persones
van competir el 13 de maig en el II Concurs de Monòlegs de
Vandellòs, convocat per l’Aula de Teatre i la Regidoria de Cultura.
El guanyador del 1er premi va ser el cambrilenc Pere Martí; i el
del segon, Jaume Barceló, un veí de Vandellòs que l’any passat va
aconseguir el premi del públic. El premi del públic va caure a les
mans de Manuel Abadia, veí de S. Feliu de Llobregat.

arròs, perquè se li va trencar la cassola
a l’inici de la competició.

Unes 300 persones protagonitzen el ‘Mar Vivent’
Unes 300 persones van prendre part el 25 de juny en la
festa del ‘Mar Vivent’ de l’Hospitalet de l’Infant. Distribuïdes en diferents comparses, van tornar a oferir aquest espectacle que combina una cercavila pels carrers del poble
i una representació dels orígens mítics de l’Hospitalet, a
la Plaça Berenguer d’Entença, amb un gran èxit de públic.
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Cuina / Entitats

Migas alpujarreñas

Ingredients

(per a 12 persones):
• 2 pans de quilo
• 1 cabeça d’alls
• 1 mica de sal (no gaire,
perquè el pa ja en conté)
• 2 gots d’oli

Elaboració:

Cuinera: Ana Cañadas Antequera.

Es posa el pa esmollat en remull. Un cop saturat d’ aigua, s’ escorre i es
posa dins d’ una paella on prèviament hem escalfat dos gots d’ oli amb
una cabeça d’alls. A foc lent i durant una hora, s’ha de remoure la massa
i s’ha d’ anar picant amb una cullera rasera perquè es vagi esmicolant,
procurant que no s’enganxi a la paella .
Aquest plat, que és propi de la gent del camp, s’acompanya amb samfaina, freginat de bacallà, pebrots, baldana de ceba, costelles de porc i peix
blau (verat).
Espero que us agradi!

Grup d’havaneres Vent Fort
‘Que la força del nostre vent infli les veles d’aquest vaixell
que us porta les nostres cançons i ancorin en vosaltres deixant-vos la serenor de la mar’. Aquest és el desig que expressa el Grup d’havaneres Vent Fort a la seva pàgina web
(www.ventfort.net) i que, a jutjar pels èxits que ha tingut
durant els seus 15 anys ja d’existència, s’ha acomplert.
Aquesta entitat local, formada actualment per tres persones
amb titulació musical (Gerard Fígols, Toni García i Xavier
Pardina), ha celebrat recentment el seu aniversari al TeatreAuditori del Centre Cultural Infant Pere, presentant el seu
nou treball titulat: ‘Vent Fort. 15 anys d’havaneres’. És el
tercer CD que ha enregistrat i que juntament amb el cassefotografia: Nom Persona
tte que va gravar l’any 1999 conforma la seva discografia.
letras de habaneras’, de Mayorga de Campos; i el
fotografia:
Nom Persona
Durant tot aquest temps, aquest grup que des de 1996 fins
‘Concurso
de poemas de la mar y sus gentes’, de
a finals de 1999 va estar integrat per 7 membres, ha ofert Castro-Urdiales). Una altra de les particularitats
gairebé 500 actuacions, per tot Catalunya i per l’Aragó, d’aquest grup és que canta les havaneres a 3 veus; i
Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Illes Bale- algunes ‘a capella’ o amb la companyia d’un piano.
ars, Madrid, País Basc i l’Havana.
La propera oportunitat que tindreu per gaudir esEn el seu repertori, hi ha peces de creació pròpia que han coltant-lo serà a la XII Nit d’Havaneres, prevista a
guanyat diferents premis (per exemple, el ‘Concurso de l’Hospitalet de l’Infant pel dia 5 d’agost.

fotografia: Nom Persona

Integrants:
GerPr
ardesFí
idgo
enlsta(1
: Fr
a an
veci
u sc
i ac
a or
Mdiaró)ga
, To
lefni García (la
(2aCi
vesq
uue
i gu
ta)itarra) i Xavier
Pardina (3a
veuTr
i pe
rc
us
sió: ).M
esoreres
ontserrat Escoda
i
Ad
ai
da
Tècn
icel
a de soAu
: ví
MonVo
tseca
rralst:So
Mtearroia. Glòria
Vernet,
Susanna Arbós
i Tere Vernet
Contacte:
TelèC
rs: Jaume Arbós
fool
n:·la
61bo
0 ra
80do10
67
,
Nuri Saba
té, Maria.Altés,
Ag
us
Adre
tinçaa Au
de ví
coirrDeu
olor
elec
es trò
Vern
niet
c:.
infoCo
@ve
rt.:ne
ntnt
acfote
Tet.lèfon: 977 82
40
. Adreça de co
Obj97
ectiu
s:
rreu electròni
c:rearbosmarga
Difond
lef@
i divulgar l’h
hoer
tm
l. s
avan
a,aide
seuscoormígens fin
dels
s a l’actualitat;
i
do
conè
nar a
Oixbjerecel
tiuse
s:uLaespr
tilin
, la
cipa
selvafinfo
alrm
itat
tendd’
reaq
l’h
ue
avsta
aner
ena.titat és ajudar a d’enels
altres.
Principals acfotografia:
tivitats: Nom Persona
cipals activ
EstuPr
diinde
ts: Repartil’havaneraita
ent d’aliments a l’Aragó
i al nord
de lamCo
munitat Valeancles persone
iana; confersènci
ne
ceria
sobrm
ssita
es
e és
la hi
de
s
stò
de l’havde
anlerpo
pa
a; bl
cae:
ntades i
conc
errti
en
tsci
di
d’pa
fe
haci
re
vaóne
nt
s ra
res dins i fo
cade
ml- m
cipi;pai ny
depare
unipaes
rtici
daelde
cico
diteve
ó lli
en
rso
sltura
s
ac
pr
s
od
cu
les festesuc
s
ls i
pe
r
le
mte
s ca
ajors de Va
ndse
elslòd’
s iaco-ospitallida
let de
l’Infde
ant.Càrites Diocesana l’H
de
Tortosa: col·lab
oració en cam
Anypa
denyfues
ndde
acióre
: captació d’
ali1996
m.ents promog
udes pel Banc
d’Aliments de
Reus en grans
magatzems co
mercials; organització de
crides puntuals
per demanar ce
rts articles de
primera necess
itat i diners pe
r
aquells als qual
s els fa falta (per
exemple, per
als afectats pe
r
catàstrofes natu
rals).
Any de fundac
ió: Fa una vintena d’anys.

La Revista
Magda Perich, vocal de la secció
de sardanes del Foment Cultural de
l’Hospitalet de l’Infant, rebrà a la tardor a Organyà, uns dels Premis Sardana
2011. En concret, el Premi a la Dedicació. Això li ha fet saber la Federació
Sardanista de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular, que cada any concedeixen
aquests guardons a persones, entitats i
institucions que han desenvolupat una
tasca de difusió i defensa de la sardana.

Comunicació

Les entrevistes de la ràdio

Magda Perich,

un dels membres fundadors del Foment Cultural

Suposem que està contentíssima amb el
premi, oi?
Doncs sí, sempre és gratificant que es reconegui la feina que es fa amb il·lusió i
convenciment, i més si es produeix en un
entorn injustament ignorat com és l’àmbit
sardanista en l’actualitat. També és un estímul per seguir fent tot el que pugui per la
difusió i el coneixement de la sardana.

en altres temps, perquè tot canvia, i les alternatives que avui en dia s’ofereixen als joves no tenen res a veure amb les que tenia
el jovent de fa 50 anys. Hi ha tanta diversificació d’ofertes d’esbarjo, que la sardana
és tant sols una cosa més. I, a més, ja no té
el sentit reivindicatiu d’altres èpoques, en
què per a molts era un senyal d’identitat,
una forma de reivindicar uns drets i uns
objectius que ens eren negats de manera
menys solapada que ara. Però segueix sent
un dels senyals que més ens caracteritzen
com a poble i com a manera de sentir i de
fer les coses.

Com veu la sardana i els joves o les noves
generacions?
És un tema que es repeteix constantment,
com si fos un problema del nostres dies i de
la nostra joventut, però fa molts anys que es
planteja i la sardana segueix viva. No com

I les sardanes al nostre municipi?
Aquest és un tema que em preocupa especialment. Els que fins ara hem esmerçat els
nostres esforços en el seu ensenyament i la
seva difusió ens anem fent grans, i hauríem
de poder comptar amb el relleu generacio-

fotografia: Nom Persona

nal perquè la sardana no acabés sent una
desconeguda al nostre poble. Ens cal saba
nova que n’agafi les regnes, i des d’aquí faig
una crida als qui s’hi vulguin implicar. Tindran les portes obertes de bat a bat.

L’emissora municipal celebra la festa del
seu 23è aniversari amb ball i sortejos

Ràdio l’Hospitalet de l’Infant rep un
guardó per la seva difusió de l’havanera

Dissabte 2 de juliol a la nit va tenir lloc la Festa de la Ràdio a
la Plaça Berenguer d’Entença. En aquest escenari, l’emissora
municipal, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, va celebrar el seu
23è aniversari, amb un ball amb l’orquestra Solimar i el sorteig de diversos regals, com ara un viatge a Mallorca per a 2
persones, entrades a PortAventura i a l’Aquopolis, etc. Des de
La Revista, felicitem els grans professionals que integren la
Ràdio per la seva trajectòria. Per molts anys!

L’emissora municipal ha guanyat un dels premis ‘2x4.. a ritme
d’havanera’ que atorga la Fundació Ernest Morató amb el propòsit
de reconèixer la tasca de difusió de l’havanera que duu a terme
emetent des de l’any 2000 el programa setmanal ‘Havaneres vora
la mar’, presentat per Xavier Pardina. Diumenge 3 de juliol, va
rebre’l a Calella de Palafrugell. En anteriors edicions, han rebut
aquest reconeixement cantants tan conegudes com Nina i Lucrecia; i mitjans de comunicació com Ràdio 4 i TV3.

Novetats televisives per a la propera temporada
La Televisió de Vandellòs (TVV) ja està
treballant en la programació que oferirà
després de l’estiu, quan comenci la nova
temporada. Entre les novetats que està
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preparant, destaca un espai dedicat a les
entitats locals, que servirà per difondre
la seva activitat i involucrar més la gent
del poble en la televisió del municipi.

La idea és fer un programa, en format
reportatge, a través del qual es doni a
conèixer com és, on està ubicada i què
fa cada associació.
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NAIXEMENTS
Clara Fernández Lledó ................. 08/03/2011
Aitor Oyhamburu Peña ................ 30/03/2011
Ana Torrell Gómez ........................ 03/04/2011
Daniela Codoñer Bernabeu .......... 21/04/2011
Isaac Pino Arbós............................ 28/04/2011
Sami Guerch ................................. 07/05/2011
Anina Manuel Garcia ................... 20/05/2011
Claudia Miralles Gómez ............... 22/05/2011
Pablo Garcia Haro ......................... 25/05/2011
Alba Navarro Tomé ....................... 01/06/2011
Ènia Cabacés Villarreal .................. 17/06/2011
Jordina Lanceta Gil........................ 19/06/2011
Adriana Alias Mangrané................ 30/06/2011

Luis Cástor González Préstamo i
Maria Isabel Garces Cano .............13/05/2011
Oscar Beltran Ramal i
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DEFUNCIONS
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Enrique Flores Molina.................... 05/04/2011
Frederic Barceló Domènech........... 21/04/2011
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Telèfons d’interés

•
• Ajuntament de Vandellòs................... 977 82 40 37
• Ambulàncies....................................................... 061
• Autocars Hife...................................... 902 11 98 14
• 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
• CAP ......................... 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
• INS 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’Hospitalet de l’Infant ................................. 4.946
Vandellòs ........................................................ 951
Masriudoms ..................................................... 142
Masboquera ...................................................... 73
L’Almadrava ....................................................... 55
Total............................................................. 6.077

Autobús municipal

Contacta amb l’Ajuntament

www.vandellos-hospitalet.cat

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

Sant Joan a l’Hospitalet de l’Infant.

foto: Teo Castillo

Sant Joan a Vandellòs.

foto: Claudia Reina

Processó de Sant Pere a l’Hospitalet.

Dinar de Sant Pere al Casal d’avis
de l’Hospitalet.

foto: Remi Margalef

foto: Ana Sheptura

Festa Major de
Gavadà.

foto: Ferran Castellnou

Festa Major de
Remullà.

foto: Eduard Margalef

Festa de la Germandat:
foto: Eduard Margalef

Guanyadors
del Concurs de
fotos del Centre
d’Estudis de la
Vall.

La nova junta del
Grup de Dones
Alamanda a
l’exposició de
puzzles.

foto: Eduard Margalef

fotografia: Nom Persona
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Imatges de diversos actes destacats

Participants del 8è Mosaic Gastronòmic.

foto: Beatriz Higueras

1.700 degustacions d’arreu del món al
8è Mosaic Gastronòmic.

foto: Beatriz Higueras

fotografia: Nom Persona

II Fira d’abril a l’Hospitalet.

foto: Ferran Castellnou

L’equip de l’Hospitalet, 3er al V Torneig
de Veterans Josep Seguer.

foto: Penya Barça de l’Hospitalet

Exposició de pintura de Manel
Castellnou i M. Victòria Margalef.

foto: Cedida per Manel Castellnou

Desfilada de moda flamenca a l’Hospitalet. foto: Ferran Castellnou

La 17ª Trobada de puntaires.

XXIV Aplec de sardanes de Vandellòs.

foto: Ferran Castellnou

foto: Jordi Marcó
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celebrats al municipi

Concert de sarsuela de la Coral Arsis.

foto: Jordi Marcó

Els guanyadors del II Open MP BATA Pitch & Putt.

foto: La Figuerola

Quo Vadis tornarà a presentar ‘La venganza foto: Pep Gil
de don Mendo’ el 5 i 6 d’agost a l’Hospitalet.

L’Escola de Música, a la Trobada de
combos de Torroella de Montgrí.

foto: Escola de Música

Una de les activitats del Fitness Show.

Un dels concerts inaugurals que va
oferir l’Escola de Música.

foto: Jordi Marcó

Acampada de l’AMPA de Valdelors a Castelló.

Lliurament del premi ‘codony’ del
1er campionat de mus a l’aire lliure.

foto: Àrea d’Esports

foto: El Cercle

XII Mostra de dansa de Vandellòs.

foto: Eduard Margalef

foto: Montse Sotero
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Foto històrica

La bona amistat perdura, com demostren aquests veïns de Vandellòs que són amics des de fa més de 60 anys. D’esquerra a dreta:
Jordi Gil Margalef, Josep Domènech Barceló, Josep Gil Pla, i Joan Gil Domènech. Foto actual: Eduard Margalef.

