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Per aquest curs 2011-2012 s’hi ha posat a l’abast una oferta 
pde formació pràctica i de qualitat perquè els ciutadans puguin 
ampliar el seu currículum.                 Pàg. 9

Entre aquestes, un mundial de windsurf, la cursa popular de 
l’Hospitalet, la Vandekames i diferents concursos de pesca.
                  Pàg. 13 i 14

Més d’un miler d’alumnes 
ha començat les classes

Nous cursos al Viver d’empreses

El municipi ha acollit diverses 
competicions aquest estiu

Entrevista a l’alcalde 
de Vandellòs 
i l’Hospitalet de 
l’Infant, Alfons Garcia 
             Pàg. 3
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Una nova etapa

Quan arriben aquestes dates tots tenim la sensació 
que acaba un temps i en comença un de nou. 
Efectivament, acaba un estiu intens carregat d’activitats 
i acaba una temporada turística caracteritzada per 
una gran presència de visitants durant el mes d’agost.  
Les vacances les allarguem amb les commemoracions 
de l’Onze de Setembre i la celebració del Mercat 

Medieval, i les acomiadem amb les Festes Majors de Vandellòs. Ara tots tenim 
la percepció que entrem en una altra etapa de l’any on tots aquests aspectes 
lúdics, festius, propis de l’estiu, queden enrere, en el camp dels records, i cal 
fixar-se nous objectius i nous reptes per al curs que comencem.
Som conscients que ens trobem davant de moments difícils, molt especialment 
en l’àmbit econòmic,  atès que la greu crisi financera ha generat un gran 
impacte en l’economia productiva i que les mesures polítiques d’àmbit estatal 
i nacional tenen una capacitat d’influència limitada. Tot plegat, revestit de 
discussions polítiques identitàries i valoracions poc encertades referents a la 
política lingüística, contribueix ben poc a trobar el millor clima per afavorir una 
recuperació econòmica. 
En aquest context, a l’Ajuntament treballarem per tal que aquesta inèrcia no 
s’agreugi i a més de renovar el Pla d’Ocupació Local, tirarem endavant diferents 
projectes urbanístics i assistencials  per afavorir la generació de feina entre el 
nostre empresariat i veïns,  i actuarem davant les diferents administracions per 
tal que projectes comercials, industrials i residencials que estan encallats es 
puguin resoldre amb la major rapidesa.
Mentrestant, en aquest número de la Revista podeu reviure molts dels episodis 
d’aquest estiu i rebre les informacions sobre els aspectes més rellevants 
relacionats amb el municipi.

Alfons Garcia 
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Amb el final de l’època estival i l’ inici del 
nou curs escolar, comença una nova etapa. 
Com es presenta aquesta nova etapa per a 
l’Ajuntament que encapçala?
Aquest ha estat un estiu molt intens per tots 
els membres del nou equip de govern, per 
la gran quantitat d’actes que s’organitzen al 
municipi i perquè ens hem vist immersos 
en un procés de coneixement del funciona-
ment del consistori i de preparació del nou 
curs polític. Ara ens toca establir els diferents 
criteris per tirar endavant les diverses políti-
ques: educatives, esportives, culturals, etc. 
Les persones són el nostre primer objectiu. 
Satisfer les necessitats del dia a dia serà la 
nostra prioritat. Per això,  molts projectes 
que durem a terme no seran tan visibles ni 
es podran executar a curt termini, per la qual 
cosa us demanem paciència.

Quins projectes té previst tirar endavant el 
nou equip de govern?
Volem garantir el subministrament elèctric al 
polígon industrial Les Tàpies I i la Porrassa, 
per millorar-ne les condicions i poder captar 
noves inversions i establiments comercials 
potents. Es tracta de reactivar la producció 
econòmica, donant feina al sector de la 
construcció, les empreses auxiliars, etc; i de 
potenciar noves activitats industrials i resi-
dencials.
Més en concret, durem a terme els 4  projec-
tes del Pla únic d’obres i serveis (PUOSC): la 
restauració de Ca la Torre a Vandellòs, que 
es vol destinar a l’arxiu municipal i a les en-
titats del poble; i de la Casa Abadia de Mas-
riudoms, que tindrà un ús social. Aquestes 
obres, que han sortit a concurs i es licitaran 
en breu, serviran per dinamitzar aquests 
nuclis. D’altra banda, a finals de setembre 
es preveu aprovar el pro-
jecte de restauració de 
Cal Forn de l’Hospitalet, 
que acollirà la nova seu 
de l’oficina de turisme i 
serà el primer pas per re-
cuperar el nucli històric. 
Un altre projecte del PUOSC consistirà en la 
restauració dels espais públics de l’antic po-
blat d’Hifrensa (la plaça hexagonal i la Plaça 
de Gespa). 

Aquests projectes ja estaven aprovats?
Sí, aquests projectes que estan subven-
cionats per la Generalitat, els va aprovar 
l’anterior govern. El que hem fet ha estat 
introduir-hi unes modificacions:  els pro-
jectes de Ca la Torre i la Casa Abadia han 
quedat pràcticament com estaven. El de Cal 
Forn s’ha canviat i s’ha destinat a un altre 
ús, és a dir, en lloc d’acollir els mitjans de 
comunicació locals, albergarà l’oficina de 
turisme. I el projecte dels espais públics del 
poblat d’Hifrensa substitueix el de les Esco-
les Velles. La restauració d’aquest espai em-
blemàtic de l’Hospitalet s’ha ajornat perquè 
el projecte no estava elaborat. A mig termini 
servirà per acollir les entitats locals.

Quina és la situació actual respecte els cen-
tres de dia?
La nostra intenció és obrir-los el més aviat 

possible. Actualment estem treballant en 
solucionar les mancances que hem trobat a 
nivell administratiu (l’escriptura de propie-
tat), com funcional (els accessos). Un cop les 
tinguem resoltes, farem la licitació del ser-
vei. Ens agradaria que abans de final d’any 

poguessin estar en funcio-
nament, tant a Vandellòs 
com a l’Hospitalet.

En quina fase es troba el 
procés d’elaboració del 
Pla d’Ordenació Urba-

nística Municipal (POUM)?
L’avanç del POUM està aprovat des del maig 
de 2010. Ara, l’equip redactor i els serveis tèc-
nics de l’Ajuntament estan treballant perquè 
pugui ser aprovat inicialment el primer trimes-
tre de 2012. D’altra banda, hem parlat amb 
administracions i promotors implicats i hem 
creat unes comissions de participació ciuta-
dana. Volem que la ciutadania estigui infor-
mada en tot moment del procés d’elaboració 
d’aquest important document.

Al darrer ple també es va aprovar el nome-
nament dels representants de l’Ajuntament 
a Masriudoms i Masboquera, oi?
Atesa la singularitat del municipi i, tenint en 
compte que com a alcalde tinc la potestat 
de nomenar representants, vam decidir no-
menar representant de Masriudoms a David 
Gil Ollé; i de Masboquera, a Maria Clau-
sell Dorda. Tots dos coneixen abastament 
aquests nuclis (els podeu veure a les fotos).

En l’última sessió plenària també vau mani-
festar la vostra disconformitat a la supressió 

del servei nocturn del CAP de l’Hospitalet 
de l’Infant.
Quan el departament de Salut de la Genera-
litat ens va donar a conèixer aquesta mesura, 
a la junta de govern local vam expressar de 
seguida el nostre descontent. Ens vam posar 
en contacte amb la Generalitat, que no ha 
atès les nostres reivindicacions i, per tant, 
no ha tingut present les característiques del 
municipi: tenim una central nuclear que no 
compta amb un servei mèdic nocturn , un 
increment de la població a l’estiu i una po-
blació envellida als nuclis de l’interior, amb 
dificultats de mobilitat. A més, l’hospital 
de Cambrils es troba a 25 km de distància. 
Per aquest motiu, hem fet gestions davant 
d’altres administracions i empreses per mirar 
de resoldre aquesta mancança. D’altra ban-
da, ens sentim recolzats i partícips de les ini-
ciatives populars que han sorgit per demanar 
aquest servei.

El finançament del transport escolar ha estat 
des de fa uns anys motiu de discòrdia entre 
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix 
Camp. Aquest curs, qui haurà d’assumir 
aquesta despesa?
És un conflicte que arrosseguem des de fa 
anys i que en aquest context de retallades 
pressupostàries s’ha agreujat.  Malgrat les 
gestions que hem fet, el Consell Comarcal 
no es vol fer càrrec aquest curs d’aquest 
servei al migdia i davant d’aquesta situa-
ció, hem decidit que l’Ajuntament assu-
meixi aquest cost, perquè considerem que 
estem parlant d’un ensenyament obligatori 
i que les famílies no han de carregar amb 
aquesta despesa. 

Després d’un estiu ple d’activitats, el 
nou alcalde continua tenint una agen-
da atapeïda, perquè té molts projectes 
entre mans i el ritme de funcionament 
del consistori no s’atura. Ara, quan fa 
només poc més de 3 mesos que està al 
capdavant de l’Ajuntament de Vande-
llòs i l’Hospitalet , ens posa al dia de les 
actuacions previstes i de les que ja s’han 
dut a terme.

Volem satisfer les 
necessitats ciutadanes 
del dia a dia

“La nostra voluntat  
és obrir els centres 

de dia a finals d’any”
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Un cop passat l’estiu i el primer 
trimestre d’aquest nou mandat 
municipal potser seria bo fer un 
primer petit balanç de la nostra 
acció de govern.
La nostra primera tasca ha estat 
formar equip. En aquest aspec-
te voldríem destacar la nostra 
satisfacció per la bona sintonia 
i els criteris de treball en grup  
que s’han aconseguit establir a 
l’equip de govern des del primer 
dia. Som set persones fermes i 
entregades a la tasca de gover-
nar per a tothom, de posar-nos al 
servei dels veïns de tot el nostre 
municipi.  I ho estem aconseguint 
per sobre de sigles polítiques, és 
a dir, formem un equip unit, que treballa  molt a 
gust junt.  Fem molta feina de coordinació, creiem 
necessari prendre decisions importants de manera 
conjunta, ens comuniquem i consultem les qües-
tions d’interès, com popularment s’acostuma a dir, 

“la nostra mà dreta sap el 
que fa l’esquerra” .
La següent tasca  important 
a realitzar ha estat tractar 
de veure el  funcionament 
intern del govern munici-
pal,  de “conèixer la casa per 
dins”. Paral·lelament, hem 
hagut de tirar endavant pro-
jectes ja iniciats a l’anterior 
mandat per tal de finalitzar 
el millor possible qüestions 
ja engegades. Però ara co-
mença un nou curs per a 

tothom i també per a nosaltres com a govern. A par-
tir d’ara serà quan podrem començar a prendre deci-
sions més pròpies, de poder intervenir en nous pres-
supostos, programacions, etc... Davant les retallades  
amb què ens trobem les administracions locals cal-

drà un esforç per part de tots i racionalitzar els re-
cursos amb els quals compta l’Ajuntament i,  aplicar 
un rigor i uns criteris més clars en l’administració d’ 
aquests recursos.  
Per al bon funcionament de l’Ajuntament hem de 
mirar d’instaurar una visió d’organització muni-
cipal per damunt dels evidents i respectables trets 
identificatius que poden diferenciar els nostres po-
bles i que hem de tractar com a un fet enriquidor.  
És important que tothom sàpiga que és el que ha 
de fer, a qui s’ha de dirigir, quin protocol ha de se-
guir. No és una feina fàcil, costarà canviar determi-
nats hàbits i maneres de fer les coses però, amb la 
col·laboració, els suggeriments i l’ajut de tothom 
confiem en sortir-nos-en. 
Engeguem un nou temps, uns nous estils, amb 
molta empenta i sempre al vostre servei per tractar 
d’aconseguir  un MILLOR FUTUR per al nostre mu-
nicipi.

Durant el mes d’agost, s’ha 
aprovat -per unanimitat- tirar 
endavant diversos projectes 
previstos i subvencionats en el 
Pla  Únic d’Obres i Serveis  
(PUOSC) de la Generalitat 
2008-2012:
1.- La rehabilitació de la Casa 
Abadia de Masriudoms, que 
compta amb una subvenció ja 
concedida en l’anterior man-
dat de 156.015,97 euros€. No 
es preveuen canvis en els usos 
inicialment previstos.
2.- La Casa de Cal Forn de 
l’Hospitalet (subvencionada 
amb 209.851,38€euros): CiU 
preveia destinar aquest espai als mitjans de co-
municació locals. L’actual equip de govern pro-
posa el seu ús com a Oficina de Turisme. En el 
nostre programa electoral contemplàvem unes 
noves oficines de turisme. Conseqüentment 
estem d’acord en emprendre un projecte en 

aquest sentit, però creiem 
que abans d’elevar al Ple 
aquesta qüestió  s’hagués 
hagut de debatre aquest 
tema en la Junta del Patro-
nat Municipal de Turisme, 
com a òrgan que represen-
ta el sector turístic al nostre 
municipi, i cercar el màxim 
consens.
3.- Rehabilitació de Ca La 

Torre, de Vandellòs. El projecte es va aprovar en 
l’anterior mandat. El 4 d’agost - per unanimitat- 
es va donar llum verd al plec de clàusules que ha 
de regir el contracte per a l’execució d’aquesta 
obra.
També es donarà continuïtat al projecte de re-

modelació de la Plaça Hexagonal de la zona 
d’Hifrensa, adjudicat per CiU el 2010. Ara s’am-
plia el projecte a la Plaça de la Gespa perquè 
pugui ser inclòs en el PUOSC. Això suposa que 
de moment no es porti a terme la remodelació 
de les Escoles Velles de l’Hospitalet. 
Tot i les crítiques que en campanya electoral 
va fer el  PSC sobre les “infraestructures” fetes 
per CiU; ara continuen -amb el nostre suport- 
els equipaments que nosaltres vàrem pensar i 
projectar per a ús de tots els veïns i veïnes del 
municipi.
El grup de CiU, avui i sempre,  continua estant 
al teu servei. 
Per més informació: www.ciuvh.com; 
grupmunicipal.ciuvh@gmail.com

“Equip”, segons el Diccionari de 
la llengua catalana, és un “grup 
de persones organitzat per un 
objecte determinat”. Aquesta 
definició queda curta si he de 
referir-me a l’actual equip de 
govern.
Per a mi no era gens fàcil posar-
me a treballar amb un  grup 
de persones que poc coneixia, 
però ha estat fàcil, m’he trobat 
amb uns companys gens 
mediocres, amb molta capacitat 
i personalitat, unes persones 
organitzades, amb criteri, 
amb entusiasme, amb ganes,  
capaces de portar a bon port 
l’objecte determinat i d’administrar un municipi 
carregat d’entramats estranys, vicis de llarga durada, 
clientelisme sectari, etc. Comunicació, diàleg, molt 
de diàleg. No podia triar millors companys de viatge.
I a partir d’aquí comença la representació: “Senyores 
i senyors, s’aixeca el teló”. Ja som a l’escenari , ja 
som davant del Públic, comencem a treballar.

Sorpreses? Potser més de les 
esperades. Embolics? Molts 
més dels esperats. Alegries? 
Cap. Però l’obra continua, 
el Públic està expectant, ens 
escolta, està a l’aguait dels 
nostres moviments, veiem ens 
les seves cares tot tipus de 
manifestacions. Tot just acabem 
de començar i l’obra és llarga, 
tan llarga que està programada 
perquè duri quatre anys.
“El que compta és l’esforç de 
cada dia, compartit tenaçment 
amb els qui creuen que cada 
gest eixampla l’esperança, que 

cada dia no es perd per als qui lluiten”, com deia 
Miquel Martí i Pol.
Però tornem a l’obra, tothom sap que darrera dels 
actors que donen la cara, que estan a l’escenari 
davant de la gent, un munt de persones fan  possible 
el desenvolupament: escenògrafs, il·luminadors, 
tramoistes, vestuari, apuntadors, tècnics de so, 

maquillatge, correctores de text, guionistes, 
perruquers, músics;  i més persones que fan que 
l’obra pugui ser una realitat. Sense ells, els actors, 
nosaltres, no podríem tirar endavant.
La millor sorpresa que he tingut és veure una 
part important dels empleats de l’Ajuntament, 
concretament de les regidories d’Obres i Serveis, i de 
Turisme, Comerç i Consum, mancats  d’autoestima, 
alguns del respecte que es mereixen; i d’altres, 
mancats de reconeixement. Però tots ells tenen 
ganes d’agradar, de treballar, d’ajudar i col·laborar, 
d’estar organitzats, de ser reconeguts, de parlar i 
de ser escoltats. Tots ells han estat claus per poder 
començar, per tirar endavant. Ells ens han obert 
moltes portes, ells ens han il·luminat molts camins 
foscos. Sense ells, tot hagués pogut ser molt difícil.
Ara  ens toca a nosaltres correspondre a aquesta 
entrega, ara ens toca a nosaltres donar resposta, ara 
ens toca a nosaltres organitzar, dignificar i respectar 
i, sobretot, escoltar.
Sense ells res podrà ser possible, ells són una peça 
clau per tirar “L’OBRA” endavant.
Gràcies. 

Mònica 
Boquera 
Castellví

Àngels 
Pérez 

Sánchez

Àlex 
Marfull 
Blanch

Comença un nou curs
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La primera vegada que vaig sentir 
parlar sobre el camp de concentració de 
l’Hospitalet de l’Infant va ser durant una 
d’aquelles fantàstiques converses amb 
la iaia materna, la Pepa de ca l’Enric. 
M’explicava, emocionada,  que un dia 
de l’estiu de l’any 1938 un grup d’avions 
de l’exèrcit de Franco, procedents de 
la base de Pollensa (Mallorca), entraren 
a bombardejar  l’Hospitalet com feien 
habitualment , cercant objectius estratègics 
com la benzinera o l’estació del ferrocarril. 
Aquell dia, però,  van errar el seu objectiu 
i es varen  acarnissar amb el camp de 
presoners nacionals de la vila. Guardians 
i presoners  intentaren  fugir inútilment. El 
resultat  final fou un escampall de cossos 
desmembrats i caps rodolant per la plaça 
de Catalunya. Aquesta esgarrifosa  narració 
gravada a foc sobre el meu  cervell infantil  
em va despertar la dèria 
irrefrenable d’ aprofundir  
en aquest  horrible 
episodi succeït davant 
mateix de casa dels avis.

Aquell 1938 les 
circumstàncies de la 
Guerra Civil havien 
canviat negativament pels 
interessos del bàndol republicà. Els estrategs 
militars esperaven una imminent ofensiva 
sobre Catalunya i es prepararen planificant 
la fortificació de la regió  en sis poderoses  
línies defensives. El Coll de Balaguer era 
un punt estratègic prioritari, doncs  havia 
de parar el primer cop per  terra, i es tenia 
notícies d’un gran desembarcament a les 
nostres platges.  Per arrancar les obres al 
poble de l’ Hospitalet de l’ Infant s’hi va 
instal·lar a la primavera de 1938 un  camp 
de concentració anomenat oficialment  
‘el campo de trabajo Nº 2’, que es va 
omplir amb soldats, religiosos i civils  del 
bàndol nacional, la majoria procedents de 
les presons de Catalunya (que en aquell 
moment estaven abarrotades)  o presoners 
de la batalla de Terol, que va caure l’ hivern 
anterior. No disposem de dades exactes 
però es diu que hi van treballar 1.000 
presoners a les obres de les fortificacions, 
més 300 al camp subordinat de Tivissa. Es 
va construir trinxeres, nius de metralladora, 
refugis, etc., i la pista militar de Gavadà.  
El primer grup va arribar amb un vagó de 
mercaderies el dia 14 d’abril a les 12 de la 
nit.  La primera nit i el dia següent els varen 
passar a la plaça del Pou, que era fortament 
custodiada.  El director era el coronel 
Manuel Astorga Vayo; i el sotsdirector, 
el tinent Monroy. El camp es va ubicar a 
una finca anomenada ‘El garroferal’, que 
correspondria actualment a l’espai que 
queda entre la mar, el riu Llastres,  la via 
Augusta, el carrer del Mar i el carrer de les 
Barques. Es va esplanar, construir trinxeres, 
latrines i es va  rodejar amb un filferro per 
evitar fugides sobre uns murs del qual 
encara es conserva algun  tram. Sabem que 
es confiscaren per a ús administratiu la casa 

dels Xacano a la plaça de la Marina i d’altres 
com la dels Loscos al carrer César Gimeno.  
Els presos hagueren de fer ells mateixos uns 
forats a terra, sense sostre, on pernoctar en 
grups de 3 o 4 persones. Temps després 
es cobriren amb branques i es construïren 
barracons. Aviat s’imposà el terror al camp. 
Les primeres nits els vigilants tragueren uns 
presos del clot  i els assassinaren després de 
cavar la seva pròpia tomba. El dia 26 d’abril 
foren afusellats al cementeri de l’Hospitalet 
(el que estava al col·legi Mestral)  quatre 
militars (coneixem el nom de N. Bartolomé 
) i els sacerdots Antonio Alamán Marco, 
Manuel Martín Hinojosa i Marcelino 
Jimeno Vicente. 

El règim del camp era programat i 
complert al peu de la lletra. Diana a les sis 
del matí, formació i recompte. Esmorzaven 
i immediatament després es donava 
l’ordre de sortir cap al treball amb els pics 
i les pales a sobre. Al migdia, formació i 
repartiment de dinar. Sessió de treball a la 
tarda i caminada cap al camp. Després de 
sopar els presos es posaven als forats que 
feien servir d’habitatge i desapareixien sota 
terra. Amb el pas del temps el treball s’anà 
endurint. En ocasions les sortides arribaren 
a durar quaranta dies. Quaranta dies 
ininterromputs sense rentar-se ni canviar-se 
de roba.  Respecte als paràsits, la quantitat 
era tan abundant que els caps del camp 
hagueren de substituir un dia de treball 
per una anada a la platja més propera, per 
banyar els presos i alleugerar el suplici que 
els hi produïa.

Les obres restaren acabades el 21 de 
setembre del 1938 i el poc favorable curs 
de la  guerra per a les armes republicanes 
va portar com a conseqüència que el dia 
23 es produís el trasllat del camp a l’Alt 
Urgell. Van ser els 163 dies (del 14 d’abril 
al 23 de setembre 1938) que l’Hospitalet de 
l’Infant va viure de primera mà l’horror i la 
misèria humana . Temps després el coronel 
Astorga fou reconegut i  executat pels 
mateixos republicans al camp de refugiats  
d’Argelés (França), coneixedors del seu 
sàdic expedient. 

Alfons Tejero Farnós 

Fonts orals: Josepa Llaó Curto, Pepa de ca l’Enric
Fonts escrites: Els camps de treball a Catalunya durant 
la guerra civil (1936-1939) de Francesc Batalla . 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat . 2001

El camp de concentració 
de l’Hospitalet de l’Infant

Plànol de Vicente Marzo. Les línies vermelles corresponen al mur de filferro 
aixecat; i el remarcat blau, a la zona ocupada pel camp.

Document on el Tribunal Popular núm. 
1 reclama la presència d’un presoner 
localitzat al camp de treball núm. 2.
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Un sofà nou i un 
televisor per al personal 
d’ambulàncies

Restaurat el rellotge de Masboquera. El veí Paco 
Boix ha netejat recentment el mecanisme d’aquest rellot-
ge del campanar, deteriorat pel pas del temps; i l’ha posat 
a hora, perquè funcioni correctament. Aquest rellotge té 
una peculiaritat: només marca les mitges hores i les hores; 
i les hores les marca dues vegades, quan és en punt i dos 
minuts després. Així, quan la  gent hi era al camp, si no 
sentia l’hora la primera vegada, podia parar atenció per 
sentir-la el segon cop. 

L’Ajuntament ha comprat un sofà i un televisor per al perso-
nal del servei d’ambulàncies, per millorar les seves condi-
cions de treball. En relació al servei d’ambulàncies, el pas-
sat 31 d’agost, el ple va decidir per unanimitat manifestar 
la seva disconformitat  amb la supressió d’un servei de 12 
hores de reforç d’estiu, comunicada per la Regió Sanitària. 

El CAP al teu servei
Des del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, s’ha optat per un nou model 
assistencial a les urgències nocturnes. Amb 
els recursos que tenim i la planificació i 
reordenació dels serveis, el CatSalut creu 
que estem en disposició de millorar l’atenció 
urgent i l’eficàcia i qualitat del sistema.
Com a conseqüència d’aquesta reordenació 
que ens afecta des del passat 1 de setembre, 
volem que tingueu clar què heu de fer en cas 
d’urgència. En horari nocturn (de 21 a 8 h), 
quan el CAP de l’Hospitalet i els consultoris de 
Masriudoms, Masboquera i Vandellòs ja estan 
tancats, heu de trucar al 112 o al 902 111 
444 i telefònicament rebreu la resposta més 
adequada a la vostra necessitat de salut. Us 
oferiran consell mèdic segur i immediat o, si 
cal, us faran anar al centre de salut que tingueu 
més a prop o us enviaran un professional 
mèdic al domicili o una ambulància adequada 
a la gravetat del pacient. 
Els centres oberts en horari nocturn són: 
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el 
CAP Sant Pere i l’Hospital Lleuger de Cambrils.
En horari diürn (de 8 a 21 h), heu de trucar o 

anar al vostre CAP o consultori local, com heu 
fet fins ara. 
Aquest nou model us assegura que sempre hi 
haurà personal sanitari que us atendrà.

ABS Vandellòs-Hospitalet

NOTA: Si voleu fer arribar a l’Ajuntament els vostres suggeriments, 
queixes i opinions sobre el servei de salut, podeu fer-ho mitjançant 
les bústies instal·lades al CAP de l’Hospitalet i als consultoris 
locals. A l’oficina virtual de l’OMAC, a la qual podeu accedir a 
través de la pàgina web municipal (www.vandellos-hospitalet.cat), 
trobareu el formulari que cal omplir.

Nou model d’urgències d’atenció 
primària en horari nocturn



Més d’un miler d’alumnes 
ja és a les aules

El termini per 
demanar les 
subvencions per 
als llibres de text 
és obert

Cursos per les 
necessitats 
formatives de la 
població adulta

Més de 1.000 alumnes van iniciar a mit-
jans de setembre el curs 2011-2012 al 
municipi. En concret, 512 a l’Escola 
Mestral; 66 a l’Escola Valdelors, 422 a 
l’INS Berenguer d’Entença; 12 a la llar 
d’infants de Vandellòs; i 129 a la llar 
d’infants de l’Hospitalet. Aquestes xifres 
són similars a les del curs anterior.
Enguany, com a novetat, l’Escola de Mú-
sica està donant sessions de musicoterà-
pia al grup d’alumnes de la llar d’infants 
Patufets de Vandellòs i als alumnes de 
P-2 de la llar d’infants Sol i Vent de 
l’Hospitalet, tal com va acordar amb 
l’Ajuntament.
L’encarregada d’impartir aquestes ses-
sions és la Susanna Sarrà, professora 
d’aquesta escola, que el curs passat ja 
va fer classes d’estimulació primerenca 
amb música a les llars d’infants munici-
pals, perquè estava estudiant un màster 
sobre musicoteràpia i elaborant una tesi-
na sobre com afecta la música en el des-
envolupament dels nens i nenes.
L’Escola de Música, per la seva banda, 
compta amb un total de 184 alumnes 
fins al moment i ha ampliat l’oferta 
d’instruments, amb la incorporació de 
l’ensenyament de la tuba. Recordem que 
a banda d’oferir estudis reglats i no re-

glats, aquest centre brinda l’oportunitat 
als ciutadans de formar part de la banda 
de música municipal o assistir només als 
assajos de l’orquestra o la coral.

Des d’aquest mes de setembre i fins 
al 30 de novembre, les famílies de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
interessades en acollir-se al progra-
ma municipal de subvenció i reu-
tilització de llibres 2011-2012 po-
den presentar les seves sol·licituds 
a l’Oficina Municipal d’Atenció 
al Ciutadà (OMAC) a l’Hospitalet 
de l’Infant o a Vandellòs, o bé 
mitjançant el portal d’Internet de 
l’OMAC, al qual es pot accedir a 
través de la pàgina web munici-
pal: www.vandellos-hospitalet.cat. 
En aquest web es poden consultar 
també les bases dels ajuts.
L’Ajuntament ha posat en marxa 
novament aquest programa per 
ajudar econòmicament les famílies 
en la compra dels llibres de text, 
impresos i digitals, i els ordinadors 
escolars i alhora fomentar entre els 
nenes i les nenes els valors de la 
responsabilitat i el respecte envers 
els companys, així com la cultura 
de l’aprofitament dels recursos. Hi 
destinarà 50.000 euros.

L’Ajuntament ha posat a l’abast 
dels adults 2 cursos per facilitar 
l’adquisició d’aquelles competèn-
cies que considera claus per fer 
front a les necessitats formatives 
actuals: un curs per a l’obtenció 
del Graduat en Educació Secun-
dària (GES), equivalent a l’ESO; i 
un curs preparatori per superar la 
Prova d’accés a Cicles Formatius 
de Grau Superior. 
Les necessitats formatives de la 
nostra població adulta van des 
d’aquelles persones que en algun 
moment han estat integrades al Sis-
tema Educatiu però no han acon-
seguit cap titulació o la que han 
obtingut els hi és insuficient, fins a 
aquelles que pràcticament no han 
estudiat, passant per aquelles altres 
que provenen de països amb sis-
temes educatius força diferenciats 
del nostre o gairebé inexistents. To-
tes elles tenen en comú que volen 
millorar la seva formació i per això 
el consistori els ha volgut ajudar. 

També han 
començat les 

classes de 
musicoteràpia 

a les llars 
d’infants
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Les instal·lacions del Centre Tecnològic Mestral,  
punt d’interès per als visitants de la Costa Daurada
Durant aquest estiu, les instal·lacions del Centre Tecno-
lògic Mestral han rebut la visita de grups de turistes, na-
cionals i estrangers, interessats en conèixer el desmante-
llament de Vandellòs I i les activitats que actualment s’hi 
realitzen.
Aquest tipus de visites es van iniciar l’any 2010, després 
de l’acord al qual van arribar Enresa i el Patronat Muni-
cipal de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant, per incloure 
en l’oferta d’activitats i visites turístiques del municipi, la 
possibilitat de visitar aquesta instal·lació com un atractiu 
turístic més. 
A banda dels turistes, durant els mesos d’estiu grups de 
familiars i amics dels treballadors del CT Mestral aprofi-
ten per visitar les instal·lacions. 

El passat mes de juliol es va presentar la vuitena campanya 
de projectes pel desenvolupament de tecnologies aplicables al 
desmantellament de centrals nuclears, darrere la firma de qua-
tre nous convenis de col·laboració entre Enresa i la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) per valor de 140.000 euros. Des de la 
creació del Centre Tecnològic Mestral, l’any 2004, les succes-
sives campanyes de projectes de recerca han aportat recursos 
tecnològics de gran utilitat als diferents projectes de desman-
tellament en curs al nostre país, amb una inversió acumulada 
d’1,4 milions d’euros.  

Els projectes iniciats aquest any estan destinats a estudiar la 
durabilitat dels materials de l’estructura exterior del calaix del 
reactor de Vandellòs I; a l’adaptació d’una aplicació informàti-
ca per la inspecció de mesures radiològiques i a la bio-recupe-
ració d’aqüífers contaminats amb urani. También es continuarà 
un projecte iniciat el 2010 i destinat a simplificar als assajos de 
lixiviació en el condicionament de residus radioactius.
Deu anys després que s’instal·lés l’estructura exterior de con-
finament al reactor de Vandellòs I, es preveu la realització 
d’estudis sobre la fatiga mecànica dels materials que la com-
ponen. 
Durant la campanya de 2007, la URV va desenvolupar per 
al Mestral una aplicació informàtica -anomenada Greg@l- 
per la inspecció de mesures radiològiques. Un dels projectes 
d’aquesta campanya té per objectiu adaptar aquesta aplicació 
a la normativa americana MARSSIM, desenvolupant una nova 
aplicació anomenada Greg@l.desclasifica. 

Un altre dels estudis busca l’eliminació de l’urani dissolt en 
aigua mitjançant tècniques de bio-recuperació, aconseguint re-
duir així els costos d’extracció de bombeig de l’aigua.
A banda d’emprendre noves línies de recerca, altres actuacions 
busquen completar les ja iniciades en campanyes anteriors. 
Com, per exemple, el projecte que analitza la correlació entre 
assajos de lixiviació i difusió, i les propietats mecàniques del 
condicionament dels residus radioactius. La finalitat és la subs-
titució dels assajos de lixiviació i difusió pels de resistència me-
cànica de compressió i/o tracció, molt més senzills d’executar 
que el anteriors. 

Enresa i la URV posen en 
funcionament nous projectes de 
recerca en desmantellament

Per part d’Enresa, el president, José Alejandro Pina, i el director 
d’Operacions, Alejandro Rodríguez; i per part de la URV, el rector, 
Francesc Xavier Grau (al centre), durant la signatura de la vuitena 
campanya.  

Familiars de treballadors del CT Mestral visiten durant l’agost el Mestral.

Són quatre nous projectes de 
recerca per un valor total de 

140.000 euros
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Nova oferta formativa 
al Viver d’empreses 

fotografia: Nom Personafotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Persona

Josep Maria Rodríguez, propietari de l’em-
presa Direcciona.me, amb seu al viver tec-
nològic del polígon industrial de l’Hospitalet 
de l’Infant, parla amb passió de les noves 
tecnologies. Aquesta passió i el convenci-
ment que hi ha un nou mercat per explotar, 
van fer que ’agost de 2010 obrís aquest ne-
goci dedicat al desenvolupament d’aplicaci-
ons  per a dispositius mòbils amb sistemes 
operatius Apple i Android.
“Avui dia vivim un gran canvi. El creixement 
de l’ús del mòbil és una tendència que no 
s’atura. Gairebé tothom en té un i s’està 
convertint en el comandament a distància 
universal”, afirma aquest enginyer informà-
tic que va treballar 4 anys per Google i Mi-
crosoft als Estats Units, tot argumentant els 

motius pels quals els empresaris han d’en-
tendre que els seus clients es mouen i que 
la informació corporativa, productes i ser-
veis que ofereixen també han de moure’s.

Aquesta empresa compta actualment amb 
9 empleats que treballen des de casa, en-
tre els quals hi ha enginyers informàtics, 
dissenyadors d’art i creatius, procedents 
d’Espanya i de l’estranger. Aquest equip 
internacional, encapçalat per Josep Maria 
Rodríguez, que viu a Barcelona, ha creat 
una aplicació per a Ràdio l’Hospitalet de 
l’Infant i per a la TVV que es pot descar-
regar gratuïtament i que permet, entre al-
tres coses, escoltar-los en directe, participar 
en les seves pàgines de Facebook i acce-
dir a tota la informació que generen. Entre 
els seus clients, hi ha també clubs esportius 
com l’Atlético de Madrid (i aviat el Nàstic de 
Tarragona), l’Abacus, Turisme de València i 
d’Andorra, etc.

empRenedoRs
SAE: 977 820 820

El propietari de l’empresa Direcciona.me

“El mòbil s’està convertint en el 
comandament a distància universal”

L’empresa municipal que vetlla pel des-
envolupament local, IDETSA, ha posat a 
l’abast un total de 37 cursos, pràctics i de 
qualitat, per ampliar el currículum i els co-
neixements d’aquells que hi estiguin inte-
ressats. L’elaboració d’aquesta nova oferta 
formativa és el resultat de la participació 
de totes les àrees de servei d’IDETSA, es-
pecíficament de la Borsa de Treball; i té en 
compte els requeriments formatius dels 
Patronats de l’Ajuntament, les aportacions 
de l’Associació d’Empresaris Municipal 
i la Unió de comerciants de l’Hospitalet, 
així com les conclusions de l’estudi de 
necessitats formatives encarregat per la 

mancomunitat que aplega els municipis de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i 
Pratdip (MIDIT) a l’empresa CERES. 
Segons aquest estudi, hi ha una necessitat 
de millorar la professionalització en molts 
dels perfils, relacionats amb l’hostaleria, el 
comerç i els oficis; i una demanda de cur-
sos a mida que fa necessari l’equilibri entre 
cursos molt específics i adaptats i cursos 
genèrics. A més, es preveu que d’aquí uns 
anys hi haurà un relleu en la gestió de mol-
tes empreses dels municipis i caldrà formar 
a directius que se’n facin càrrec.
Per això, en aquesta edició 2011-2012, 
IDETSA planteja tres blocs formatius: uns 

cursos teòrico-pràctics de llarga durada 
per orientar, formar i capacitar els alumnes 
pel desenvolupament de la seva trajectòria 
d’aprenentatge; unes càpsules de forma-
ció, per despertar l’interès per nous sectors 
d’activitat i ampliar coneixements; i itinera-
ris formatius, que són una novetat. Es tracta 
d’una combinació de cursos, per mitjà dels 
quals es vol oferir una formació transversal 
en dos dels sectors que més ocupació ge-
neren en el territori: adminstració-gestió i 
educació i nutrició.
Més informació als díptics que ha editat 
IDETSA i a la pàgina web municipal: www.
vandellos-hospitalet.cat

Inclou un 
total de 

37 cursos 
pràctics i de 

qualitat
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Es renova el ple de la MIDIT

El Consell d’Administració d’Iniciatives 
de Desenvolupament Empresarial Les 
Tàpies S.A. (IDETSA) està format per 
un total de 14 membres: l’alcalde, 
Alfons Garcia;  tots els regidors de 
l’Ajuntament (els de l’equip de govern 
i els de l’oposició), i el president de 
l’associació d’empresaris del municipi 
(ADE), Josep Joan Domènech.
La constitució d’aquest òrgan de la so-
cietat va tenir lloc el passat 4 d’agost 
al Viver d’empreses, amb el vot favo-
rable de tots els membres assistents a 
la reunió. En aquesta reunió extraor-
dinària també es va aprovar per una-
nimitat nomenar president del Consell 
d’Administració al batlle Alfons Garcia; 
i vicepresident, al regidor d’Indústria, 
Energia, Ocupació i Emprenedoria, Mi-
guel Ángel Garcés. Tots ells van accep-
tar, igualment, nomenar com a gerent a 
Joan Ramon Benaiges; i com a secretària 
a M. Àngel Benedicto, que és la secre-
tària de l’Ajuntament.

IDETSA és una empresa municipal que 
vetlla pel desenvolupament local. Va ser 
creada per l’Ajuntament l’any 2000 per 
potenciar la diversificació econòmica  
del territori des d’una vessant més  em-
presarial i amb l’objectiu clar de millorar 
l’ocupació. 
IDETSA col·labora amb totes les associa-
cions empresarials del municipi, empre-
ses privades, sindicats a nivell provincial 
i Generalitat de Catalunya per oferir ser-
veis com: la Borsa de Treball, cursos de 

formació, el Servei d’Orientació Laboral 
i el Servei d’Assessorament a Emprene-
dors (SAE). A més, gestiona dos vivers 
d’empreses al polígon industrial Tàpies 
I: un d’industrial i de serveis; i un altre 
de tecnològic, amb serveis de suport ad-
ministratiu, tecnològic i d’assessorament 
empresarial a la consolidació. Així mateix, 
IDETSA gestiona projectes d’execució ur-
banística, de promoció d’habitatges i de 
construcció d’equipaments dins del ter-
me municipal.

La Mancomunitat d’Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori 
(MIDIT) ja està constituïda també. Ho 
està des del passat 20 de juliol, dia en 
què es van renovar el ple d’aquesta 
mancomunitat que aplega els muni-
cipis de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, Tivissa i Pratdip, en una sessió 
extraordinària celebrada a la Casa de 
la Vila de l’Hospitalet. 
I és que, segons els estatuts que regeixin 
la MIDIT, el ple de la mancomunitat 
s’ha de renovar cada 4 anys, coincidint 
amb les eleccions municipals, amb els 
membres designats pels diferents ple-
naris dels ajuntaments. L’Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet ha designat 
a l’Alfons Garcia (l’alcalde) i als regi-
dors Miguel Ángel Garcés i Àlex Mar-
full; l’Ajuntament de Tivissa, a Jordi Jar-

dí (el batlle) i als regidors Santi Borràs 
i Antonio Santapau; i l’Ajuntament de 
Pratdip, a Josep Montané (l’alcalde) i 
als regidors Josep Maria Rovira i Toni 
Marco.
Després de la presa del possessió dels 
càrrecs, es va elegir com a president 
de la MIDIT, a Alfons Garcia; com a 
tresorer, a Jordi Jardí, qui també serà el 
vicepresident 2on; i com a vicepresi-
dent 1er, a Josep Montané.
La reunió  també va servir per fer un 
repàs de les actuacions dutes a terme 
o previstes en el marc del Pla Estratè-
gic MIDIT 2020. Entre els projectes 
inclosos en aquest full de ruta per al 
desenvolupament del territori en la 
propera dècada, hi ha el d’ “Històries 
de muntanya endins” (més informació 
a la pàgina 11).

Aquesta empresa 
municipal vetlla pel 
desenvolupament 

econòmic local

Constituït el Consell 
d’Administració d’IDETSA
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El projecte ‘Històries de muntanya en-
dins’ ja disposa de pàgina web. L’han 
presentat recentment a la Cambra de 
Comerç de Reus els representants de la 
Mancomunitat d’Iniciatives per al Des-
envolupament Integral del Territori (MI-
DIT), que aplega els municipis de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i 
Pratdip.
Ara aquest producte turístic per mitjà del 
qual es convida tothom a endinsar-se en 
els racons dels tres municipis, per conèi-
xer les seves històries, contes i llegendes, 
no només es pot trobar a les oficines de 
turisme i establiments turístics locals en 
format de fullets, sinó també a la pàgina 
web: www.muntanyaendins.cat.
Aquest espai web té com a objectiu 
principal ‘engrescar, motivar i desper-
tar l’interès de la gent per visitar aquests 
municipis’, segons ha explicat el gerent 
de l’empresa Simbòlic Comunicació S.L, 

Xavier Gasol, que l’ha dissenyat amb la 
col·laboració d’Eva Alonso, que s’ha fet 
càrrec de la programació. Per aquest 
motiu, ‘no ho explica tot’, sinó que in-
trodueix els internautes en les rutes,  i el 
patrimoni cultural dels pobles, els ubica 
en un mapa i els ofereix, com a comple-
ment, una agenda de les activitats que 
s’hi organitzen, així com informació so-
bre la MIDIT, el material col·leccionable 
(per exemple, uns imants) i les adreces i 
telèfons de contacte de les oficines de tu-

risme i de la Mancomunitat, entre altres 
dades, ha precisat la coordinadora de la 
MIDIT, Izaskun Cendegui. 
La pàgina web, a més, conté un apartat 
dedicat a les empreses col·laboradores, 
on es donen a conèixer. En aquest sen-
tit, cal tenir en compte que el sector 
privat està molt implicat en aquest pro-
jecte, la qual cosa és important des del 
punt de vista de la diversificació econò-
mica del territori, tal com ha assenyalat 
Cendegui.

Les ‘Històries de 
muntanya endins’ 
ja són a Internet

Es lloa la 
platja del Torn 
a la revista 
“Time Out”

‘La perla del litoral és 
la platja del Torn, entre 
Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant. Amb una so-
rra perfectament daura-
da, un mar brillant i la 
tranquil·litat gairebé ab-
soluta. Prou allunyada 
de nuclis habitats, és un 
exemple perfecte de com 
devien ser les platges a la 
Costa Daurada abans que 
la inundessin els turistes”. 
Amb aquestes paraules 
d’elogi s’al·ludia a una 
de les platges del nostre 
municipi al núm. 39 del 
suplement de cultura del 
diari “Ara” (“Time Out”), 
publicat a finals d’agost.

Turisme

Un total d’11.000 persones s’han apropat 
durant els mesos de juny, juliol i agost a les 
oficines de Turisme del municipi i han fet 
25.105 consultes. Els visitants procedents 
de l’estranger provenien sobretot de França 
(3.525), Alemanya (537) i Regne Unit (433). 
Els que estaven allotjats al municipi, ho esta-

ven en apartaments de lloguer (2.064) o en 
hotels (1.273), o bé tenen una segona resi-
dència (1.848). 
El més demandat per aquests usuaris ha estat 
informació sobre les activitats organitzades al 
municipi (5.925), els atractius del municipi 
(3.752) i la regió (2.023).

La informació d’aquest projecte turístic es pot 
consultar al web www.muntanyaendins.cat

Les oficines de Turisme han atès més 
de 25.000 demandes aquest estiu
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Triomfa l’oferta d’oci del 
Patronat de Turisme

Aviat s’iniciarà 
el nou programa 
d’activitats juvenils
Ja està preparat el programa d’activitats 
del Casal de Joves de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant per la tardor. In-
clourà 3 cursos durant la setmana (de 
llengua i cultura àrab, guitarra i teatre) 
que s’allargaran fins al Nadal; i tallers 
pels caps de setmana. Aquest progra-
ma, tot i estar dirigit especialment a la 
gent jove, estarà obert a tothom. 

En la propera revista, us donarem a 
conèixer els detalls d’aquesta oferta 
d’activitats juvenils. Abans, però, tin-
dreu a la vostra disposició els tríptics 
del programa, editats per l’Ajuntament. 
A través del web municipal i del bloc 
del Casal de Joves podeu estar sempre 
al dia de les últimes notícies referents a 
aquesta qüestió. 

Una altra de les novetats és que el Ca-
sal de Joves de l’Hospitalet ha canviat 
d’ubicació: s’ha traslladat a les Escoles 
Velles, un lloc més cèntric. La superfí-
cie que ocupava, a l’antiga Escola Às-
ter, està destinada ara als alumnes dels 
cicles formatius de l’INS Berenguer 
d’Entença, que no disposaven de prou 
espai al centre educatiu. 

Turisme i Joventut

Les activitats que ha 
organitzat a l’estiu han 

tingut una bona acollida

Es lliuren els premis del I Concurs 
de Fotografia de Sant Roc
Els guanyadors del I Concurs de Foto-
grafia de Sant Roc, convocat per l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament, són: Álvaro 
Sainz, dins la categoria ‘Festes de Sant 
Roc”; i ‘Los de la Bang Bang”, dins de la 
categoria “Festa de les Penyes”.
L’entrega dels guardons va tenir lloc 

el passat 10 de setembre al Casal de 
Joves de l’Hospitalet de l’Infant, com 
podeu veure a la fotografia. Aquesta i 
altres informacions d’interès per als jo-
ves, les trobareu al bloc dels Casals de 
Joves: http://blocs.xarxanet.org/cjvan-
dellos

El programa d’activitats que ha 
posat a l’abast el Patronat de Tu-
risme i Comerç de l’Hospitalet 
de l’Infant i la Vall de Llors aquest 
estiu ha seduït tots els públics. I 
és que contenia una gran varietat 
de propostes i novetats que han 
cridat l’atenció de veïns i turistes. 
Entre aquestes novetats, hi havia el 
taller ‘‘Les eines 2.0. Les xarxes so-
cials: una porta oberta al món del 
turisme’, que va atreure una trente-
na de persones; i les escultures de 
sorra, que van aixecar-se a la plat-
ja de l’Arenal amb la participació 
dels nens i nenes.
Les activitats més “veteranes” van 
tornar també a captar l’atenció 
de la gent: les sessions de “cine-
ma sota les estrelles”, els dibuixos 
en 3 D de l’artista Toni Ortiz, els 
murals gegants, els espectacles 
d’animació infantil...
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L’Hospitalet de l’Infant ha es-
tat la seu del Campionat del 
Món de Raceboard 2011. En-
tre el 5 i el 10 de setembre 
hi va acollir a gairebé un cen-
tenar d’esportistes que van 
competir dins d’aquesta mo-
dalitat de windsurf.
Toni Colomar i Mar Lacambra, del Club 
Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV), es 
van coronar com els tercers millors rega-
tistes mundials de raceboard, en la cate-
goria absolut masculina i femenina, res-
pectivament. 
A banda de la competició, s’hi van oferir 
un seguit d’activitats lúdiques obertes a 
tothom, perquè tots els ciutadans pogues-

sin participar en aquest esde-
veniment esportiu que s’ha 
celebrat per primera vegada a 
Catalunya.
Aquesta no ha estat, però, 
l’única competició d’alt nivell 
que ha organitzat aquest estiu 
el Club Nàutic. El Campionat 

d’Espanya de FINN és un altre exemple. Es 
va disputar del 28 al 30 de juliol, amb la 
participació de 14 embarcacions de vela. 
Roque Terol, del CNHV, va quedar tercer. 
Una altra victòria destacada del Club és 
la de Jordi Capella, que aquest mes de 
setembre s’ha proclamat campió de Cata-
lunya de làser estàndard (el campionat va 
tenir lloc a Vilassar de Mar).

L’Hospitalet acull el 
Mundial de Raceboard

foto: Álvaro Sanz

Bones captures als 
concursos de pesca
Com cada estiu, el Club 
Nàutic ha organitzat di-
versos concursos de pes-
ca al curricà. Així, els 
dies 9 i 10 de juliol es va 
celebrar el Trofeu Verge 
del Carme, patrocinat per 
Hermanos Guasch, en 
què hi van prendre part 
18 embarcacions i es va 
capturar 259 kg. de peix. 
El 23 i 24 de juliol, un to-
tal de 30 embarcacions 
van participar en el Tro-
feu President, patrocinat 

per l’Asador Prost, i van 
capturar 369 kg. de peix. 
Al Trofeu Excel·lentíssim 
Ajuntament, les 14 em-
barcacions participants 
no van pescar tant, però 
Francisco Isern va acon-
seguir capturar la peça 
més gran, com en tots els 
anteriors concursos.  Al 
7è Concurs Hermanos 
Guasch de Pesca al cu-
rricà va pescar-ne una de 
6,42 kg, que es pot veure 
a la fotografia.

El Club Nàutic 
aconsegueix 
2 bronzes al 
campionat
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Un estiu ple d’activitats esportives

L’Hospitalet alberga 
diversos campus

Esports

Els aficionats a l’esport han tingut du-
rant aquests mesos estivals moltes opor-
tunitats de gaudir del seu temps lliure i 
mantenir-se en forma. I és que l’oferta 
d’activitats organitzada per l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament, juntament 
amb la Base Nàutica, el Club Nàutic i 
diverses entitats locals esportives, ha 
estat molt completa i variada. Prova 

d’això, és la gran quantitat de persones 
que ha atret.
Pels Casals d’estiu, per exemple, hi 
han passat uns 300 nens i nenes; i més 
d’una trentena de joves han participat 
en les ‘Colònies de poble en poble’. 
També han tingut èxit les activitats diri-
gides i de platja, els cursos de natació, 
esports aquàtics i ‘L’esport al carrer’, 

una nova iniciativa que ha servit per 
promoure la pràctica esportiva. Al llarg 
de l’estiu, a més, s’han muntat diverses 
competicions, de diferents disciplines 
esportives, que han despertat l’afany de 
superació d’un bon grapat de persones.
Trobareu més informació a la pàgina 
web municipal: www.vandellos-hospi-
talet.cat 

Les propostes 
a l’aire lliure 
han tingut 
molt bona 
acceptació

Èxit de les curses disputades

La bona qualitat dels equipaments esportius i les característiques geogràfiques 
del municipi, que combina mar i muntanya, són uns dels principals motius 
pels quals les federacions catalanes de voleibol i bàdminton han escollit nova-
ment Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant com  a escenari de les seves estades 
d’estiu.
Aquest estiu, a més, la Federació Catalana de Voleibol ha organitzat a 
l’Hospitalet el primer campus català de tecnificació, conduït per entrenadors 
tan prestigiosos com l’entrenadora del CV Barcelona.
La fotografia adjunta capta una de les sessions del campus organitzat pel Club 
de Judo de l’Hospitalet amb la col·laboració del consistori. Entre la cinquan-
tena de participants, d’arreu de Catalunya, hi havia medallistes del campionat 
estatal i català.

Les curses celebrades el mes d’agost van ser tot un 
esdeveniment esportiu. A la cursa i caminada de 
muntanya ‘Vandekames’ del dia 6, organitzada per 
primera vegada a Vandellòs, hi van prendre part un 
total de 350 persones; i a la IV Cursa popular de 
l’Hospitalet de l’Infant, que va tenir lloc l’endemà, 
335 (131 més que en l’edició anterior).
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S’han organitzat 
bicicletades per 
una mobilitat 
sostenible

En la propera revista 
municipal podreu veu-
re les fotografies de la 
bicicletada popular de 
l’Hospitalet de l’Infant, 
del 25 de setembre i 
de la caminada, del 2 
d’octubre; i de la bici-
cletada i caminada po-
pular de Vandellòs, de 
l’1 d’octubre. L’objectiu 
d’aquestes activitats és 
conscienciar la ciutada-
nia sobre la necessitat 
d’evitar l’ús del cotxe a 
favor de l’ús del trans-
port públic i altres mi-
tjans de transport més 
sostenibles.

El Medi 

El president de l’Agrupació de Defensa 
Forestal de Vandellòs (ADF), Lluís Sala-
dié, fa un balanç molt positiu de la cam-
panya d’estiu de vigilància dels boscos 
del municipi que ha finalitzat aquest mes 
de setembre. ‘Ha estat una temporada ex-
cepcionalment tranquil·la, perquè hi ha 
hagut poques incidències. I això, tenint 
en compte que la situació era perillosa, 
perquè hi ha hagut molts episodis de vent 
mestral, que no són normals en aquesta 
època, i no ha plogut. Amb tot, no hem 
baixat la guàrdia”, explica.
Segons informa Saladié, aquesta entitat 
compta actualment amb 61 socis. La ma-
joria són voluntaris, si bé també hi ha pro-
pietaris forestals. La junta, formada per 
10 persones votades en una assemblea, 
es reuneix periòdicament per preparar 
les campanyes d’estiu i demanar subven-
cions. Ara, per exemple, estan pendents 
de sol·licitar un ajut a la Generalitat per 
la gestió forestal, que volen destinar a fer 
franges de seguretat a la carretera de Ga-
vadà, per prevenir incendis.
La vigilància de boscos no és l’única tasca 
que duen a terme els membres de l’ADF. 
Ells s’encarreguen també de mantenir les 
pistes forestals i les 12 basses d’aigua que 
hi ha al municipi i vetllen per la seguretat 
dels ciutadans en els espectacles pirotèc-

nics i altres actes locals com el “Pessebre 
vivent” de Castelló. A més, col·laboren 
amb l’extinció d’incendis i amb les ad-
ministracions, en matèria de prevenció. 
Així, en cas d’activar-se un determinat 
nivell d’alerta, s’ocupen de tancar les pis-
tes o de controlar-hi l’accés i de prohibir 
activitats al medi natural. ‘Per fortuna, la 
població cada vegada està més conscien-
ciada de la importància de mantenir els 
boscos, i més informada dels períodes en 
què està prohibit fer foc i això és deu, en 
part a la tasca que hem dut a terme du-
rant aquests anys’, destaca Saladié.
Cal tenir present que el municipi comp-

ta amb una zona molt boscosa i que el 
risc d’incendi a la part nord és elevat. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament finança cada 
estiu una campanya forestal.  Això possi-
bilita que cada dia una persona es trobi 
al punt de guaita situat als Dedalts i una 
altra, voltant amb un vehicle pels punts 
més sensibles.
Aquest estiu l’ADF ha estrenat un vehicle 
de vigilància: un Land Rover Defender, 
que substitueix el que tenien (ja en ma-
les condicions) i que ha adquirit amb els 
diners facilitats per l’Ajuntament, proce-
dents del conveni de col·laboració que té 
amb ANAV. Hi apareix a la imatge.

“La temporada d’estiu ha estat 
excepcionalment tranquil·la”

Una vintena de bussejadors voluntaris van 
prendre part en la 15a Jornada Ecològi-
ca ‘Amics del mar’, dedicada a la neteja 
del fons del port esportiu de l’Hospitalet. 
Aquesta activitat, organitzada pel Club 
Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV), amb 

la col·laboració de l’Ajuntament, la Creu 
Roja i l’escola de busseig Glups Diving 
Center, es va celebrar el 3 de setembre, i va 
ser tot un èxit. I és que, a diferència d’altres 
anys, els submarinistes no van trobar pràc-
ticament deixalles.

Ha dit el 
president de 
l’Agrupació 
de Defensa 
Forestal de 
Vandellòs

Èxit de la 15ª Jornada Ecològica del 
Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs
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Enresa dóna part del seu arxiu 
fotogràfic a l’Ajuntament

Un llibre dóna a 
conèixer les figures 
festives locals

La marina seca del Club Nàutic Hospitalet-
Vandellòs va ser l’escenari de la 12ª Nit 
d’havaneres el passat 5 d’agost. En aquest 
acte hi van actuar els grups Port Vell, de 
Barcelona; Vallparadís, de Terrassa; i Vent 
Fort, de l’Hospitalet de l’Infant. Hi va haver 
rom cremat, com és tradicional. 

Aquest mes d’octubre comencen les clas-
ses de català. L’Ajuntament i el Centre de 
Normalització Lingüística de l’Àrea de 
Reus (CNL) ofereixen,  aquest primer qua-
drimestre del curs 2011-2012, unes 120 
places repartides en 4 cursos presencials i 
un bloc de cursos a distància. 

La plaça Coll de Balaguer de l’Hospitalet 
va acollir el passat 23 de juliol l’Aplec de 
Sardanes a la Vora de la Mar. En aquest 
marc, la Coral Aris va cantar la sardana ‘A 
la vora de la mar’, escrita per a l’Hospitalet 
de l’Infant. També hi van actuar les cobles 
Ciutat de Cornellà i Reus Jove i hi va haver 
una ballada de sardanes i una  tirada de 
bitlles a la platja.
L’Aplec ha tingut enguany una especial re-
llevància perquè ha fet 25 anys i perquè la 
vocal de la secció de sardanes del Foment 
Cultural, Magda Perich, ha guanyat uns 

dels Premis Sardana 2001, que atorga la 
Federació Sardanista de Catalunya. Perich 
rebrà a la tardor aquest reconeixement a 
Organyà. 

L’Aplec de sardanes a la vora de la mar 
celebra el seu 25è aniversari

L’Ajuntament i Cossetània Edicions han 
editat conjuntament un llibre infan-
til titulat ‘Els nostres amics de la festa’. 
L’autora del text i els dibuixos d’aquesta 
obra és la il·lustradora Mercè Arànega, 
que el passat 11 d’agost va presentar 
aquesta publicació al Teatre-Auditori 
de l’Hospitalet. Es tracta d’un conte que 
té com a finalitat acostar als més petits 
les figures festives del municipi: els Ge-
gants (la reina Blanca d’Anjou i el seu 

fill, l’Infant Pere), el gegantó (el Frare Ce-
lestí), el Cavallet de Mar, el Boc i altres 
elements propis de la cultura popular 
catalana i de les festes locals, com els 
diables, els tabalers i els grallers. 
Es ven a les llibreries.

Des del passat 17 de setembre es pot 
visitar l’exposició fotogràfica “La 
obra que cambió el municipio” sobre 
la construcció de la central nuclear 
Vandellòs 1, elaborada per Enresa a 
partir del material donat pel Centre 
Tecnològic Mestral al consistori.
Quan Enresa va assumir la titulari-
tat de la central nuclear Vandellòs 1 
per al seu desmantellament va re-
bre d’HIFRENSA un important arxiu 
compost per 8.400 fotografies, 6.000 
negatius, 240 contactes de color i 
300 diapositives que, amb el pas dels 
anys, va ser catalogat i classificat. En 
aquest procés es van classificar aque-
lles fotografies relatives a la construc-
ció del calaix del reactor que van 
ser utilitzades com complement a la 
documentació per confeccionar el 
projecte d’enginyeria de desmante-
llament de la central.

La resta de fotografies tenen menor 
interès per al desmantellament, però 
un gran valor històric, per la qual 
cosa es va decidir donar aquest arxiu 
a l’Ajuntament. El consistori dispo-
sa d’una fototeca a través de la qual 
podrà gestionar el material, així com 
possibilitar la consulta i la utilització 
d’aquest per part dels habitants.
A partir d’aquest material donat, 
Enresa, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, ha posat en marxa 
l’exposició ‘La obra que cambió el 
municipio’, que pretén ser un testi-
moni per a la posteritat sobre la im-
portància que va tenir la construc-
ció de la central nuclear Vandellòs 1, en 
termes econòmics, socials i demo-
gràfics per al municipi. Estarà ober-
ta al públic fins al 16 d’octubre, de 
dilluns a divendres, de les 17 a les 
20 hores.

La Nit d’havaneres arriba 
a la dotzena edició

S’inicien els nous cursos 
de català a l’Hospitalet

El material es pot 
veure actualment a la 

Sala Infant Pere 
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Molts actes per 
celebrar la Diada

El Mercat Medieval, una 
cita esperada per tots

Amb motiu de la celebració 
de la Diada Nacional de Ca-
talunya, es van organitzar al 
municipi diversos actes. A 
Vandellòs, es va enlairar la 
senyera al Castell i després 
hi va haver una xocolata-
da popular; i als nuclis de 
Masriudoms, Masboquera i 
l’Hospitalet, els veïns tam-
bé van tenir l’oportunitat de 
cantar Els Segadors mentre 
s’hissava la bandera catalana. 
A l’Hospitalet, com a nove-
tat, a més de poder escoltar-
se el discurs de l’alcalde, Alfons Garcia, hi va actuar la Coral 
Arsis i es va descobrir una placa commemorativa a la torre de 
l’hospital gòtic, amb el text següent: “Als qui al llarg del temps 
han defensat el nostre poble, reconeixement i gratitud”.
Per la vigília de l’Onze de Setembre, a més, s’hi va oferir una 
cantada d’havaneres a Vandellòs i un sopar popular amb una 
sessió de dj posterior a Masriudoms. En aquest darrer poble van 
gaudir l’endemà de la tradicional paella popular amb ball; i a 
l’Hospitalet, de sardanes a la tarda.

El 16è Mercat Medieval, que va celebrar-se del 9 a l’11 de se-
tembre a l’Hospitalet, va ser tot un èxit. Com cada any, aquesta 
festa va aplegar al nucli antic un públic molt nombrós (al sopar 
medieval de dissabte, per exemple, hi van assistir unes 700 per-
sones). I és que els atractius del mercat eren molts: més d’un 
centenar de parades, amb articles de tot tipus i demostracions 
d’antics oficis, ambientades en l’època medieval; i, a més, diver-
sos espectacles i tavernes.
La regidora de Cultura i Festes, Àngels Pérez, va destacar la gran 
participació ciutadana i va agrair la implicació dels comerços 
i les entitats locals en els actes organitzats. En aquest sentit va 
recordar que gairebé la meitat de les parades eren de veïns.

Vandellòs

Masboquera

MasriudomsL’Hospitalet

A l’Hospitalet 
es va descobrir 

una placa 
commemorativa
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Presidenta: Francisca  Margalef (la Cisqueta)
Tresoreres: Montserrat Escoda i Adelaida Auví
Vocals: Maria Glòria Vernet, Susanna Arbós i Tere Vernet
Col·laboradors: Jaume Arbós, Nuri Sabaté, Maria Altés, Agus-tina Auví i Dolores Vernet.

Contacte: Telèfon: 977 82 40 97. Adreça de correu electrò-nic: arbosmargalef@hotmail.com
Objectius: La principal finalitat d’aquesta entitat és ajudar els altres.

Principals activitats: Reparti-ment d’aliments a les persones més necessitades del poble: participació en diferents cam-panyes de recollida de diversos productes per les cases d’aco-llida de Càrites Diocesana de Tortosa: col·laboració en cam-panyes de recaptació d’ali-ments promogudes pel Banc d’Aliments de Reus en grans magatzems comercials; or-ganització de crides puntuals per demanar certs articles de primera necessitat i diners per aquells als quals els fa falta (per exemple, per als afectats per catàstrofes naturals).
Any de fundació: Fa una vinte-na d’anys.

En un bol posem tres clares 
d’ou, un polset de sal i ho pu-
gem a punt de neu. Després 
hi afegim la mesura d’oli, la 
de la llet i la del sucre i ho re-
menem tot. A continuació hi 
posem la ratlladura de la pell 
d’una llimona, els tres rovells 

d’ou, 3 paquets de llevat Ro-
yal i tornem a remenar tots 
els ingredients. Afegim un 
raget d’anís i tornem a re-

menar-ho tot.
Hi anem posant la farina (més 
o menys 1 Kg.) a poc a poc i 
al mateix temps que ho fem, 

anem remenant-ho amb una 
forquilla, fins que no puguem 
més. Anem fent la massa amb 
les mans, fins que la massa 
quedi consistent (el secret de 
la massa és que s’enganxi a 
les mans però de forma que 
no quedi massa dura).
Quan creiem que la massa es-
tà al seu punt, la posem en un 
recipient i la deixem reposar.
Posem bastant oli en una cas-
sola de fang i la posem al foc. 
Un cop l’oli estigui calent, 
afluixem el foc un mica, per-
què les rosquilles no es co-

guin només per fora i quedin 
crues per dintre.
A continuació, es va agafant 
trossets de massa, i se’ls va do-
nant una forma allargada, per 
arrodonir-los després en forma 
de rosquilla.  Les rosquilles es 
posen al foc i es van coent. 
Quan estan rosses d’un cantó, 
se’ls dóna la volta perquè es 
facin per l’altre cantó.
Per últim, preparem un plat de 
sucre i un plat d’anís, i passem 
cada rosquilla fregida per su-
cre i després per anís.
Bon profit!

Rosquilles
Ingredients 

Elaboració:

- 3 ous
- Una mica de sal
- 1 mida de got de cigaló de sucre
- 1 mida de got de cigaló de llet
- 1 mida de got de cigaló d’oli de gira-sol

- 1 raget d’anís
- La ratlladura de pell d’una llimona
- 3 paquets de llevat (Royal)
- 1 Kg. de farina especial de rebosteria.
- 1 litre d’oli de gira-sol per fregir 

Cuinera: Encarna Hernández

fotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Personafotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Persona

Per l’Escola de Dansa Montserrat Sotero, 
que enguany celebra el seu 35è aniver-
sari, han passat més de 2.500 alumnes 
de diferents edats, la majoria noies. A 
tots ells, la directora del centre els ha 
volgut ‘transmetre l’amor per la dansa i 
fer que la coneguin i la valorin’, segons 
explica aquesta professional que ha es-
tudiat dansa a l’ Institut de Teatre de Bar-
celona i ha rebut classes impartides per 
ballarins de renom.

Fer que els alumnes estimin la dansa i 
es converteixin en espectadors d’aques-
ta disciplina artística continua sent el 
principal objectiu d’aquesta escola de 
dansa, l’única del municipi, que des del 
1994 ofereix classes tant a Vandellòs (a 
les instal·lacions del casal poliesportiu) 
com a l’Hospitalet (a la seu, situada a la 
carretera de Móra des del 1978).

L’escola va néixer, però, l’any 1976, al 
primer pis de l’edifici Sant Roc de l’Hos-
pitalet, un lloc que aleshores semblava 
‘la fi del món, perquè estava envoltat de 
descampats’, recorda Montse Sotero. En 
aquell temps, ella va arribar a l’Hospi-
talet procedent de Badalona i, en veure 
que no existia cap centre d’aquest tipus 

i que no hi havia una altra activitat, va 
decidir muntar aquest negoci.

Des de fa 10 anys, la Montse compta 
amb l’ajut de la M.Carmen Gallardo. 
Totes dues donen classes de dilluns a 
divendres i a més organitzen diver-
sos actes al llarg de l’any, com ara la 
Mostra de dansa, que el maig vinent 
arribarà a la 13a edició; la ‘Dansa 
vora la mar blava’ que enguany ha 
celebrat la 20a edició, etc. Cadas-
cun dels seus espectacles tenen un 
vestuari i una coreografia diferent 
que elles mateixes creen.

La directora del centre agraeix 
sincerament als ciutadans l’ac-
ceptació que tenen sempre els 
seus espectacles i l’escola com a 
centre per la formació.

Escola de dansa Montserrat Sotero Directora: Montserrat Sotero.
Professores: Montserrat Sotero i M. Carmen Gallardo.
Telèfon: 647 61 54 33. 
Adreça: Carretera de Móra, 1. Baixos 2, l’Hospitalet de l’Infant. 
Correu electrònic: montse@ventfort.net. 

Objectius: Ensenyament de dansa (pre-dansa, dansa clàssi-ca i modern dance) i organitza-ció de tallers de diferents estils (hip hop, espanyol, salsa, jazz, etc.).

Principals activitats: Durant el curs, ensenyament de dansa a nens i adults; festivals de fi de curs; ‘Dansa vora la mar bla-va’ (els mesos de juliol i agost), la ‘Mostra de dansa’, la parti-cipació en la Festa Major de Vandellòs i el Mar Vivent de l’Hospitalet, entre altres actes; i participació en diversos actes que organitza l’Associació de Professors de Dansa de les co-marques de Tarragona en dife-rents indrets, com ara el Teatre Fortuny de Reus, el Metropol de Tarragona, el Centre Cultural de Valls, etc.

Any de fundació: 2 de maig de 1976.
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Presidenta: Francisca  Margalef (la Cisqueta)
Tresoreres: Montserrat Escoda i Adelaida Auví
Vocals: Maria Glòria Vernet, Susanna Arbós i Tere Vernet
Col·laboradors: Jaume Arbós, Nuri Sabaté, Maria Altés, Agus-tina Auví i Dolores Vernet.

Contacte: Telèfon: 977 82 40 97. Adreça de correu electrò-nic: arbosmargalef@hotmail.com
Objectius: La principal finalitat d’aquesta entitat és ajudar els altres.

Principals activitats: Reparti-ment d’aliments a les persones més necessitades del poble: participació en diferents cam-panyes de recollida de diversos productes per les cases d’aco-llida de Càrites Diocesana de Tortosa: col·laboració en cam-panyes de recaptació d’ali-ments promogudes pel Banc d’Aliments de Reus en grans magatzems comercials; or-ganització de crides puntuals per demanar certs articles de primera necessitat i diners per aquells als quals els fa falta (per exemple, per als afectats per catàstrofes naturals).
Any de fundació: Fa una vinte-na d’anys.

Nou decorat per al 
programa “De què parlem”
Per adequar el plató on es grava el programa “De què parlem”  i 
donar-li personalitat, els professionals de la Televisió de Vandellòs 
(TVV) i de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant van decidir canviar el de-
corat. Volien que el nou decorat d’adaptés a la diversitat de perso-
nes que entrevisten en aquest programa que produeixen conjun-
tament, on es dóna a conèixer veïns i activitats del nostre municipi 
o de les rodalies. A més, volien que fos funcional i el que és més 
difícil: que tingués un preu reduït. Aleshores van encarregar-li el 
projecte a Laia Pellicer i Mercè Ramos, d’Onomatopeis Estudi 
Creatiu (es pot veure a totes dues a la fotografia) i han quedat en-
cantats amb el resultat. 
Tot el nou decorat està fet amb material reciclat: tant el fons com 
els seients són de paper de diari tractat; i les bases dels seients i de 
la taula, són palets amb rodes. 

Torna la programació 
convencional a la Ràdio
Passat l’estiu, es reprèn la programació de tardor-
hivern-primavera de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant. 
Ha quedat enrere la programació bàsicament mu-
sical per donar pas als programes que temporada 
darrera temporada omplen la graella de l’emissora 
municipal.
Així, reapareix el magazín matinal ‘El Quiosc’, amb 
noves seccions i nous col·laboradors; i també la ra-
diofórmula de les tardes, els monogràfics dedicats 
als esports, el misteri, les sardanes i les havaneres. 
Aquest darrer li ha fet guanyar aquest estiu, recor-
dem, un dels premis “2x4 a ritme d’havanera”, ator-
gat per la Fundació Ernest Morató en reconeixement 
a la tasca de difusió d’aquest gènere musical.
Amb tot, hi ha programes que s’estrenen, com “Un 
toc de rock”  i “El temps passa... I la música que-
da’”. El primer programa, com diu Mario Prades, el 
seu creador, és un recorregut per la història musical 
del darrer segle (s’emet, els dimecres i dijous, de les 
22 a les 23 h); i el segon se centra en els anys 60 i 
està conduït per Mario Prades i Quimet Curull, els 
dijous, de les 20 a les 21 h.
A aquesta oferta, cal afegir-hi els programes de su-
port de la Federació de Ràdios Locals de Catalun-
ya, com ara “Cultura viva”, “La caixa dels trons” i 
“L’internauta”. 

Les entrevistes de la ràdio
Ignasi Castellví, 
Entrenador nacional i director esportiu

fotografia: Nom Persona

Qui i com et van proposar el formar part 
de l’enciclopèdia de la Història Contem-
porània de Catalunya?
Buscaven una persona que sense ser di-
rector d’un gran centre tingués prou expe-
riència per donar la seva opinió sobre els 
efectes de l’esport. Diguéssim que vaig ser 
recomanat per la gent del meu gremi per-
què fos jo qui expressés el meu punt de vis-
ta sobre la salut i l’estètica.

Perquè a tu, què et fa diferent de la resta 
de companys?
D’entrenadors nacionals, n’ hi ha molt pocs 
a Catalunya, com a màxim 5 o 6; i de for-
madors de la federació internacional, no-
més ho sóc jo. Aquesta és una de les coses 
que em fan sentir més orgullós, que la fede-
ració pensés en mi com a examinador de la 
federació internacional de la província de 
Tarragona.

És complicat ser professor de professors?
No és fàcil, estàs obligat a ser el millor pos-
sible cada dia, has d’ensenyar la gent  a 
què ensenyin bé i per això s’ha de ser molt 
exigent.

L’estètica corporal i l’equilibri emocional 
estan lligats?
Per descomptat, com a entrenador tens 
l’obligació d’adequar l’exercici a cada per-
sona, en funció del que vol assolir estèti-
cament i de com es troba emocionalment. 
Anar al gimnàs no vol dir tenir un cos més o 

menys cuidat, vol dir molt més. És tan vàli-
da una persona que ve a caminar amb la 
cinta mitja hora per relaxar-se, com la que 
ve a preparar-se per competir.

Ens recordes la frase amb què reps als 
usuaris del gimnàs?
El primer pas és el més complicat, però si 
perseveres arribaràs allà on vols.

Si consulteu el 21è volum de l’obra 
Història Contemporània de Catalunya. 
Estètica corporal i equilibri emocional, 
titulat Personatges de Catalunya  i pu-
blicat aquest 2011 per Publi Corinti, S.L 
Editora, trobareu el testimoni d’Ignasi 
Castellví, de l’Hospitalet de l’Infant. 
Castellví és monitor i entrenador re-
gional de musculació de la federació 
internacional, entrenador nacional de 
musculació, formador i examinador de 
monitors i entrenadors personals de la 
federació  i director esportiu, acreditat 
per la Secretaria General de l’Esport.

Té 25 anys d’experiència en el món de 
la musculació i 18 anys d’experiència 
com a entrenador. És formador i exami-
nador des de l’any 1999 i actualment, 
entrenador al gimnàs de l’Hospitalet de 
l’Infant i també al de Vandellòs. 
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• Ajuntament de l’Hospitalet  .............. 977 82 33 13  
• 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

POBLACIÓ

RE*  06.15 06.51 07.01 07.21 08.35

RE 07.48 08.27 08.37 08.56 10.05

CE 09.18 09.56 10.05 10.32 11.35

RE 10.45 11.26 11.36 11.56 13.05

CE 13.24 14.00 14.08 14.28 15.35

CE 15.54 16.29 16.39 16.58 18.05

CE 17.25 17.59 18.11 18.30 19.35

CE 18.03 18.37 18.46 19.12 20.35

CE 18.50 19.26 19.37 19.57 21.05

CE 19.12 19.59 20.11 20.39 21.40

RE 19.36 20.16 20.33 21.00 22.05

RE**  06.03 07.06 07.30 07.39 08.17

CE 08.03 09.07 09.27 09.40 10.15

RE 09.33 10.37 10.55 11.05 11.49

CE 11.03 12.06 12.23 12.32 13.12

CE 13.33 14.34 14.51 15.01 15.42

CE 15.03 16.06 16.25 16.40 17.20

CE 16.33 17.36 17.58 18.11 18.47

RE 18.03 19.08 19.33 19.45 20.28

RE 19.33  20.38 21.00 21.13 21.51

CE 21.03 22.07 22.28 22.37 23.16

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS

Barcelona Tortosa

6.06 7.24 7.49

8.03 9.04 9.31 10.05

9.33 10.34 11.04 10

13.30 14.30 14.53 15.34

15.00 16.01 16.27 17.06

17.33

19.33 20.35 21.05 21.43

(1)

(2)

8.28

11.40

11.03 12.03 12.29 13.04

21.00 22.00 22.33 23.12

16.33

(5)

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i  1/05.
(2) Només circula els diumenges i els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(3) No circula els dissabtes. Circula el 22/04.
(4) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(2) No circula els dissabtes. Circula el 22/04
(3) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.
(4) Només circula els divendres (excepte el 21/04) i el 20/04.
(5) Només circula els divendres d'abril i maig i el 20/04.

HORARI D’AUTOBUSOS

AUTOCARS HIFE

Direcció: Hospitalet-Tarragona

Direcció:  Vandellòs-Reus
VANDELLÒS - MASRIUDOMS - L’HOSPITALET - REUS           REUS - L’HOSPITALET - MASRIUDOMS - VANDELLÒS

7.20 7.30 7.35 8.30 13.30 14.05 14.15 14.25
15.00 15.10 15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(de dilluns a divendres)

Direcció: Reus-Vandellòs

L’HOSPITALET - VILASECA/LABORAL - TARRAGONA           TARRAGONA  -  VILASECA/LABORAL  -  L'HOSPITALET
7.35 8.10 8.20 14.30 14.40 15.15

16.15 ------ 17.15 18.15 18.20 19.15

Direcció: Tarragona-Hospitalet

(d-dv)
(d-dss)

VANDELLÒS - BARCELONA
(de dilluns a dissabte labor.) 7.55

BARCELONA - VANDELLÒS
(de dilluns a dissabte labor.) 15.00

(diumenge) 18.30 (diumenge)   21.00

Direcció: Hospitalet-Saragossa
L’HOSPITALET - SARAGOSSA

16.15 20.20(de dilluns a diumenge)

Direcció: Saragossa-Hospitalet

(dilluns a div. feiners)
(div. i visperes festius)
(dg. i visp. feiners)
(diss., dg. i festius)

SARAGOSSA - L'HOSPITALET
15.30 19.15
19.30 23.15
22.00 01.35
10.30 14.20

Tortosa Barcelona

AUTOCARS PLANA

18.03 19.03 19.37 20.15

(3)

• Ajuntament de Vandellòs..........................Pl. de l’Ajuntament, 5. Vandellòs...........................................977 82 40 37 - 977 82 40 53
• Casa de la Vila.............................................C/ Alamanda, 4. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 13 - 977 82 05 51
• Policia Local ................................................ ....................................................................................................977 82 33 13 - 908 44 69 57
• C.A.P.............................................................Ctra. de Mora, 19. L’Hosp. de l’Infant.................................977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Clínica Rural ...............................................C/ Estanislau Figueres, 53. Vandellòs...................................977 82 40 21
• Escola Mestral ............................................C/ Vandellòs, 10. L’Hospitalet de l’Infant ...........................977 82 31 90
• Escola Valdelors..........................................C/ Escoles, 14. Vandellòs........................................................977 82 40 14
• Escola Música ............ ................................C/ Alamanda. L’Hospitalet de l’Infant .................................977 82 37 14
• Llar d'Infants .............................................. C/ Escoles, 12. L'Hospitalet de l'Infant ..............................977 82 04 61
• I.E.S. Berenguer d’Entença .......................Avda. Berenguer d’Entença, 7. L’Hospitalet ......................977 82 04 27
• Farmàcia Aragonès ....................................Via Augusta, 52. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà.......................................C/ Estanislau Figueres............................................................977 82 41 64
• Bombers ......................................................C/ Berenguer d’Entença, 3. L’Hosp. de l’Infant .................977 82 34 19 - 977 82 00 19
• Guàrdia Civil   ...........................................Via Augusta, 11. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 13
• Locals Culturals Vandellòs .......................C/ Remullà, 3. Vandellòs.........................................................977 82 42 34
• Casals Masriudoms ...................................C/ Major, 67. Masriudoms .....................................................977 82 42 13
• Emissora Municipal....................................C/ Escoles, 12. L’Hospitalet de l’Infant...............................977 82 00 14
• Oficina de Turisme.....................................C/ Alamanda, 2. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 28
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs.................C/ Les Flors, 34. Vandellòs ....................................................977 82 43 54
• Pavelló Poliesportiu Hospitalet ..............C/ Tivissa, 5. L’Hospitalet de l’Infant...................................977 82 05 23
• Creu Roja (ambulàncies) ......................... ....................................................................................................977 81 11 17
• FECSA (Avaries) ........................................ ....................................................................................................900 23 23 23
• Notaria ........................................................ ....................................................................................................977 82 32 59
• Protecció Civil............................................ ....................................................................................................1 006
• Telefònica (Avaries) ................................... ....................................................................................................1 002
• Parada de Taxis...........................................Via Augusta i Estació de RENFE (Hosp.) ...........................977 82 36 96
• Funeràries Cambrils..................................977 36 02 81 / Tortosa .........................................................977 44 08 71

Autocar a Barcelona
L’HOSPITALET - BARCELONA

(de dilluns a dissabte) 8.05
        laborables

BARCELONA - L'HOSPITALET

(de dilluns a dissabte) 15.00
        laborables

7.20 7.30 7.35 8.30
15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(dissabtes)

(1)

(3)

(4)

(2)

6.15

7.45

9.18

13.24

15.50

17.25

18.50

19.37

6.51

8.20

9.56

14.00

16.24

17.59

19.26

20.19

7.01

8.30

10.08

14.08

16.42

18.11

19.35

20.33

7.20

8.52

10.25

14.28

16.59

17.50

18.30

19.55

20.58

8.33

10.00

11.30

15.35

18.05

19.00

19.35

21.00

22.01

17.31

Reg.

DELTA
CATALUNYA
EXPRES

REGIONAL
EXPRES

18.09 18.45 (4)

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS

Barcelona Tortosa

6.06 7.24 7.49

8.03 9.04 9.31 10.05

9.33 10.34 11.04 10

13.30 14.30 14.53 15.34

15.00 16.01 16.27 17.06

17.33

19.33 20.35 21.05 21.43

(1)

(2)

8.28

11.40

11.03 12.03 12.29 13.04

21.00 22.00 22.33 23.12

16.33

(5)

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i  1/05.
(2) Només circula els diumenges i els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(3) No circula els dissabtes. Circula el 22/04.
(4) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(2) No circula els dissabtes. Circula el 22/04
(3) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.
(4) Només circula els divendres (excepte el 21/04) i el 20/04.
(5) Només circula els divendres d'abril i maig i el 20/04.

HORARI D’AUTOBUSOS

AUTOCARS HIFE

Direcció: Hospitalet-Tarragona

Direcció:  Vandellòs-Reus
VANDELLÒS - MASRIUDOMS - L’HOSPITALET - REUS           REUS - L’HOSPITALET - MASRIUDOMS - VANDELLÒS

7.20 7.30 7.35 8.30 13.30 14.05 14.15 14.25
15.00 15.10 15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(de dilluns a divendres)

Direcció: Reus-Vandellòs

L’HOSPITALET - VILASECA/LABORAL - TARRAGONA           TARRAGONA  -  VILASECA/LABORAL  -  L'HOSPITALET
7.35 8.10 8.20 14.30 14.40 15.15

16.15 ------ 17.15 18.15 18.20 19.15

Direcció: Tarragona-Hospitalet

(d-dv)
(d-dss)

VANDELLÒS - BARCELONA
(de dilluns a dissabte labor.) 7.55

BARCELONA - VANDELLÒS
(de dilluns a dissabte labor.) 15.00

(diumenge) 18.30 (diumenge)   21.00

Direcció: Hospitalet-Saragossa
L’HOSPITALET - SARAGOSSA

16.15 20.20(de dilluns a diumenge)

Direcció: Saragossa-Hospitalet

(dilluns a div. feiners)
(div. i visperes festius)
(dg. i visp. feiners)
(diss., dg. i festius)

SARAGOSSA - L'HOSPITALET
15.30 19.15
19.30 23.15
22.00 01.35
10.30 14.20

Tortosa Barcelona

AUTOCARS PLANA

18.03 19.03 19.37 20.15

(3)

• Ajuntament de Vandellòs..........................Pl. de l’Ajuntament, 5. Vandellòs...........................................977 82 40 37 - 977 82 40 53
• Casa de la Vila.............................................C/ Alamanda, 4. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 13 - 977 82 05 51
• Policia Local ................................................ ....................................................................................................977 82 33 13 - 908 44 69 57
• C.A.P.............................................................Ctra. de Mora, 19. L’Hosp. de l’Infant.................................977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Clínica Rural ...............................................C/ Estanislau Figueres, 53. Vandellòs...................................977 82 40 21
• Escola Mestral ............................................C/ Vandellòs, 10. L’Hospitalet de l’Infant ...........................977 82 31 90
• Escola Valdelors..........................................C/ Escoles, 14. Vandellòs........................................................977 82 40 14
• Escola Música ............ ................................C/ Alamanda. L’Hospitalet de l’Infant .................................977 82 37 14
• Llar d'Infants .............................................. C/ Escoles, 12. L'Hospitalet de l'Infant ..............................977 82 04 61
• I.E.S. Berenguer d’Entença .......................Avda. Berenguer d’Entença, 7. L’Hospitalet ......................977 82 04 27
• Farmàcia Aragonès ....................................Via Augusta, 52. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà.......................................C/ Estanislau Figueres............................................................977 82 41 64
• Bombers ......................................................C/ Berenguer d’Entença, 3. L’Hosp. de l’Infant .................977 82 34 19 - 977 82 00 19
• Guàrdia Civil   ...........................................Via Augusta, 11. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 13
• Locals Culturals Vandellòs .......................C/ Remullà, 3. Vandellòs.........................................................977 82 42 34
• Casals Masriudoms ...................................C/ Major, 67. Masriudoms .....................................................977 82 42 13
• Emissora Municipal....................................C/ Escoles, 12. L’Hospitalet de l’Infant...............................977 82 00 14
• Oficina de Turisme.....................................C/ Alamanda, 2. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 28
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs.................C/ Les Flors, 34. Vandellòs ....................................................977 82 43 54
• Pavelló Poliesportiu Hospitalet ..............C/ Tivissa, 5. L’Hospitalet de l’Infant...................................977 82 05 23
• Creu Roja (ambulàncies) ......................... ....................................................................................................977 81 11 17
• FECSA (Avaries) ........................................ ....................................................................................................900 23 23 23
• Notaria ........................................................ ....................................................................................................977 82 32 59
• Protecció Civil............................................ ....................................................................................................1 006
• Telefònica (Avaries) ................................... ....................................................................................................1 002
• Parada de Taxis...........................................Via Augusta i Estació de RENFE (Hosp.) ...........................977 82 36 96
• Funeràries Cambrils..................................977 36 02 81 / Tortosa .........................................................977 44 08 71

Autocar a Barcelona
L’HOSPITALET - BARCELONA

(de dilluns a dissabte) 8.05
        laborables

BARCELONA - L'HOSPITALET

(de dilluns a dissabte) 15.00
        laborables

7.20 7.30 7.35 8.30
15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(dissabtes)

(1)

(3)

(4)

(2)

6.15

7.45

9.18

13.24

15.50

17.25

18.50

19.37

6.51

8.20

9.56

14.00

16.24

17.59

19.26

20.19

7.01

8.30

10.08

14.08

16.42

18.11

19.35

20.33

7.20

8.52

10.25

14.28

16.59

17.50

18.30

19.55

20.58

8.33

10.00

11.30

15.35

18.05

19.00

19.35

21.00

22.01

17.31

Reg.

DELTA
CATALUNYA
EXPRES

REGIONAL
EXPRES

18.09 18.45 (4)

Més informació: 902 320 320 i www.renfe.es   Horaris vàlids des del 19/12/2010

  * No circula els diumenges ni el 24/06, 11/09, 12/10, 1/11, 6 i 8/12.
** No circula els diumenges ni els dies 22,23 i 25/04; 13, 24 i 25/06; 15/08, 24/09, 12/10, 
1/11 i 6 i 8/12

Horari de trens

Horari d’autobusos

Telèfons d’interès

Demografia

Població

Autobús municipal

Contacta amb l’Ajuntament

Autocars Hife • www.hife.es • Informació 902 119 814
Autocars Plana - Línia Tivissa-Reus • www.autocarsplana.com • Informació 977 214 475

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)

18’45
19’15
19’45 19’30

19’35
19’40
19’42

19’50

19’55
19’57
20’05
20’20

L’Hospitalet de l’Infant   ................................ 4.881

Vandellòs   ....................................................... 829

Masriudoms  .................................................... 140

Vanessa Park  ................................................... 112

Masboquera  ..................................................... 68

L’Almadrava  ...................................................... 56

Població disseminada  ........................................ 11

Total ............................................................ 6.097 

FE D’ERRATES: El mes de juliol, la població de 
l’Hospitalet era de 4.856 habitants i no de 4.946, com 
va aparèixer publicat en el núm. 65 de La Revista.

Dades actualitzades 01/09/2011

NAIXEMENTS
Andreu Jardí Marco   .....................14/07/2011
Nil Aguilera Segarrés   ...................14/07/2011
Alejandro Traver Motalikova  .........19/07/2011
Joan Domènech Herrero   .............27/07/2011
Anna Segarra Margalef   ...............26/07/2011
Alejo Llamas Fuentes   ...................05/08/2011
Marçal Bonfill Marco   ...................08/08/2011
Ruth Alcarraz Barrera   ..................15/08/2011
Cayetano Sánchez Rodríguez   .....25/08/2011
Pol Cadiar Domingo   ....................24/08/2011
Unai Castello Ionavici   ..................29/08/2011
Numa Tineo Roca  .........................08/09/2011
Paula González Garcés   ................09/09/2011

MATRIMONIS
Marc Patrick Fourcin i 
Maria Montserrat Mora Tello  ...........23/07/2011
Jose Antonio Hierro Alcantara i 
Gemma Arias Otero   ........................30/07/2011
Antonio Martínez Altès i 
Esther Ferrer Cadenas   .....................16/07/2011

Ivan Franquet Busom i 
Vanesa Espigares Grisó  .....................20/08/2011
Rafael Feria Rios i 
Verónica Matilla Boquera   ................26/08/2011
Verónica Garcia Garrido i 
Sira Folch Garcia   ..............................02/09/2011
Laura Laguna Vázquez i 
Sonia Palacio Arnandiz   ....................03/09/2011
Modest Ruana Llop i 
Mariona Castellnou Piñol   ................03/09/2011

DEFUNCIONS
Enriqueta Casanovas Tàpies  .........07/07/2011
James William Grayham Gould   ...10/07/2011
Francisco Domènech Altés  ...........23/07/2011
Ignacio Polo Martínez  ...................31/07/2011
Francisco Beltrán Padilla   ..............03/08/2011
Enrique Pérez Vázquez  .................05/08/2011
Manuel Martos Ureña  ..................06/08/2011
Emilia Lobaco Calvo  .....................06/09/2011
Teresa Pla Escoda  ..........................18/09/2011
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foto: REMI MARGALEF

Festa Major 
de l’Almadrava 

Festa Major de Masriudoms

Participants 
del concurs 

d’allioli. 

Homenatge a la 
gent gran. 

‘Tapeo vasco’. 

Tarda d’animació infantil. 

Espectacle de foc amb els Diables de Vandellòs. VallSamba pels carrers. 

NOTA: Les fotos de la Festa Major de Vandellòs sortiran en el proper número perquè quan es va celebrar ja estava tancada la revista.

foto: TERE COLL

Cercavila infantil 
‘Terramar’. 

foto: DORA ANGUERA foto: JORDI MARCÓ

foto: DORA ANGUERAfoto: DORA ANGUERA

Membres de l’organització de la festa. foto: TERE COLLfoto: TERE COLL
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Festa Major de Sant Roc a l’Hospitalet

Imatges del pregó

Uns parlaments molt emotius van 
donar inici a la festa.

L’alcalde lliurant un obsequi de 
l’Ajuntament a la Magda Perich.

El grup de sardanes del Foment 
Cultural va ballar per la pregonera.

Pujada a l’Ermita de Sant Roc.

fotos: BEATRIZ HIGUERAS

foto: JORDI MARCÓ

Homenatge a la dona més gran.

foto: MONTSE SOTERO

foto: BEATRIZ HIGUERAS

foto: EDUARD MARGALEF

Havaneres amb els grups l’Espingari i Vent Fort.

Fideuà popular. 

V Escacs Llampec. 

Travessa al port nedant. 

Cercavila posterior al pregó. 

foto: CNHV

foto: BEATRIZ HIGUERAS

foto: CLUB D’ESCACS DE L’HOSPITALET
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XIII Rustik Festa 
a la Masia de 

Castelló

Altres actes destacats

foto: EDUARD MARGALEF foto: EDUARD MARGALEFTrobada d’acordionistes. Participants de la trobada 
d’acordionistes. 

Cucanyes i jocs tradicionals. 

Cercavila pels carrers. 

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

Processó de 
la Verge del 

Carme. 

Dansa vora la 
mar blava.  

Nit lírica dels 
estels. 

Hissada de la 
bandera blava al 
port esportiu. 

foto: EDUARD MARGALEF foto: EDUARD MARGALEF

foto: MONTSE SOTEROfoto: EDUARD MARGALEF
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