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Es presenta el projecte de
restauració de Ca la Torre
Segons es preveu, les obres de remodelació d’aquest edifici
començaran a principis de l’any que ve i serviran per destinar-lo
a equipament cultural. 				
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Un centenar de participants a les
II Jornades Tècniques Empresarials
Es van celebrar els dies 21 i 22 d’octubre, al Centre Cultural
Infant Pere de l’Hospitalet, sota el títol “La Cooperació i la
innovació. Estratègies de futur”.
Pàg. 11
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El cicle de l’any ens porta a una de les estacions més
melancòliques, on ens dominen els sentiments més
emotius i nostàlgics, atès que han estat celebracions
per recordar als que ja no hi són, els dies es van
escurçant, arriben les desitjades pluges, comença a
bufar amb força el nostre mestral… Tot plegat ens
porta a tancar-nos a les nostres cases i a rememorar les
situacions passades.
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En aquest número de La Revista podeu recordar i contemplar un ampli recull de
les activitats que han tingut lloc en els diferents pobles del nostre municipi i que
inclouen des de les festes majors de Vandellòs fins a la Castanyada.
D’igual manera que feien els nostres avantpassats, hem d’aprofitar la tardor no
només per recordar el temps passat, sinó per conrear productes de temporada i,
sobretot, hem de preparar les terres per quan arribi el temps de la sembra.
Entre les accions puntuals o de temporada, cal assenyalar que s’han contractat
fins a 35 persones en el Pla d’Ocupació Municipal. Però allò més important
són les actuacions per al futur immediat i, és per això, que des de l’Ajuntament
estem ultimant les presentacions a la ciutadania del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM); i que començarem de forma anticipada
les obres del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), és a dir, els
projectes de Ca la Torre a Vandellòs, la Casa Abadia a Masriudoms i Cal Forn a
l’Hospitalet de l’Infant. Finalment, esperem que durant aquest mes es puguin
licitar les obres dels dos centres de dia del municipi, una vegada es disposin de
les corresponents escriptures notarials i de la pertinent legalització de les obres.
Mentre arriba la realització d’aquestes actuacions, i d’altres que vindran tot
seguit, esperem que llegint La Revista recordeu amb il·lusió els temps recents.

larevista@vandellos-hospitalet.cat
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La dita
“Del treball surt lo profit”
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El Tema

Entrevista a Àlex Marfull, 1er Tinent d’Alcalde
A priori, les dues regidories de les quals se’n
fa càrrec són molt diferents...
Sí, és veritat que poden semblar-ho, però en
realitat es necessiten mútuament. La Regidoria d’Obres i Serveis ha de donar suport
logístic i de servei al municipi; i la de Turisme, Comerç, Consum i Platges hi ha de promoure el turisme. Perquè això sigui possible,
totes dues han de funcionar correctament.
Aquest és l’objectiu final d’ambdues.

Entrar a fons a la
realitat ens permetrà
anar pel camí correcte

Cap a on s’han dirigit les seves primeres passes al front de la Regidoria d’Obres i Serveis?
Vam entrar a governar a l’inici de la temporada d’estiu, quan el dia a dia d’aquest període ja estava projectat i no es podia deixar de fer. En aquest mesos estivals, on més
treball al carrer hi ha, hem estat observant,
veient l’envergadura de la feina d’aquest departament, les persones amb qui comptem
i la tasca que desenvolupen, i detectant els
aspectes que funcionen bé i també les mancances, en matèria de motivació i eines. Un
cop acabat aquest període i havent escoltat
els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, hem fet
una avaluació i hem decidit posar fil a l’agulla. Això quedarà plasmat a finals d’any amb
una nova àrea d’Obres i Serveis.
A què es refereix quan parla d’una “nova
àrea d’Obres i Serveis”?
A un sistema de treball diferent que es tradueix en més coordinació, caps de departaments, definició de les funcions i les tasques que s’han de dur a terme, creació d’un
organigrama de funcionament, un millor
control de la despesa, etc. Aquesta nova organització ha d’anar acompanyada d’una
reordenació de les instal·lacions de les quals
disposem: les naus municipals que hi ha al
polígon Les Tàpies i al carrer de l’Estació. Les
naus seran el centre d’operacions, des d’on
s’hauran de planificar les actuacions a realitzar en cadascun dels nuclis de població del
municipi.

Ara fa gairebé mig any que Àlex Marfull està al capdavant de la Regidoria de
Turisme, Comerç, Consum i Platges; i
alhora de la Regidoria d’Obres i Serveis.
Per al també 1er tinent d’alcalde, assumir aquestes carteres suposa tot un repte, per “la responsabilitat de futur” que
representa la primera ; i pel “volum de
treballadors a gestionar” que comporta
la segona.

nacionals on només podem vendre sol, platges fantàstiques i de gran valor (en la meva
opinió són la perla de la Costa Daurada), el
port esportiu, algun càmping, etc. El problema és que tenim una capacitat hotelera minsa, que fa que no ens puguem oferir com cal
com a destinació turística. Per aquest motiu,
hem de reflexionar i dir on volem anar i quin
turisme volem, i treballar com una formiga
perquè el nostre municipi sigui una llaminadura quan el vulguem vendre. Això vol dir
que hem de parlar amb els agents que tenen
negoci a les platges, els hotelers, els propietaris de càmpings, el Club Nàutic, etc. Hem
de treballar tots junts i unir esforços. I, a més,
s’han de definir a través del POUM les zones
on es poden construir hotels i buscar inversors dins i fora del país.

Quins objectius persegueix amb aquesta reestructuració?
Amb aquest sistema que
busca una major eficiència, creiem que podem
assumir més capacitat de
treball i que ens podem comprometre a
donar més servei als ciutadans. I, al mateix
temps, pretenem donar sentit al treball dels
empleats. Es tracta d’aconseguir que cadascun d’ells, des del lloc que ocupa, se senti
responsable, motivat i convençut del que
està fent i, el que és més important, valorat i considerat, orgullós de pertànyer a una
empresa (en aquest cas, a l’Ajuntament). És
una aposta pel servei i no pel servilisme dels
treballadors.

nicipal. Cal tenir en compte que la Regidoria
d’Obres i Serveis abasta un gran volum de
feines: vigilància i manteniment de l’aigua, la
llum, els edificis públics,
el mobiliari urbà, la jardineria; neteja d’equipaments, obres menors
civils, suport a diversos
departaments de l’Ajuntament com la Policia Local, Medi Ambient, etc.; servei a les entitats
locals (el consistori disposa d’una infraestructura que guarda i deixa a les associacions), etc.
Cal tenir en compte que darrera de qualsevol
acte que se celebra al municipi hi és la brigada; i que al municipi es duen a terme moltes
activitats, perquè té molta riquesa cultural
i associativa. A més, hem d’estar sempre
oberts a atendre les queixes i suggeriments
de la població.

Quantes persones formen part actualment
de la brigada municipal?
Una quarantena, a la qual cal afegir-hi en
aquests moments la trentena d’empleats
contractats a través del Pla d’Ocupació Mu-

Parlem ara de la Regidoria de Turisme, Comerç, Consum i Platges. Segons va explicar
al darrer ple, no té previst que assisteixi a
fires turístiques...
Fins ara, el Patronat de Turisme assistia a fires

No volem un
turisme com el de
Lloret de Mar o
Salou

I mentrestant què proposa fer per afrontar
el problema de la manca d’allotjaments?
Crear una borsa d’apartaments de lloguer.
Intentarem convèncer els propietaris d’apartaments dels beneficis que pot tenir per a
ells facilitar les seves dades de contacte al
Patronat de Turisme perquè les difongui gratuïtament. L’increment de turisme incentiva
el desenvolupament econòmic perquè, per
exemple, fa que els comerciants tinguin més
clients potencials i que sorgeixin empreses
de serveis i turístiques.
Per quin tipus de turisme aposta?
No volem un turisme com el de Lloret de
Mar o Salou. Volem un turisme familiar,
tranquil, que acostuma a tenir un bon poder
adquisitiu i que “casa” amb el dels estiuejants. Atreure el mercat europeu en general
és el nostre objectiu i per això contactarem
amb diversos touroperadors. Tenim un gran
potencial paisatgístic i cultural, però fins ara
el que s’ha promocionat més ha estat el turisme de muntanya i no s’ha mirat tant cap
al mar. Hem d’obrir la façana marítima i donar més serveis a les platges, que són un dels
nostres principals atractius.
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Opinió dels portaveus municipals
Mònica
Boquera
Castellví

Un pressupost que s’escora
cap a la despesa corrent

El PSC i la FIC han aprovat la
modificació del pressupost de
2011, una modificació que ha
comportat la desaparició de
1.439.202€ previstos per a iniciar un nou pavelló esportiu i
l’eliminació de 777.623,19€
es planifiquen (480.000€) es
destinats a una residència de la
destinen a la instal·lació de
3a edat. També s’han esfumat
contenidors soterrats a Van47.313€ destinats a remodelar
dellòs, Masboquera i l’Hosla piscina de Vandellòs. En total,
pitalet de l’Infant.
s’han eliminat més de 2,5 M€
Enmig d’aquesta “vorágine”
Hi ha una manca de
que estaven pressupostats per
de xifres, el PSC i la FIC van
transparència i rigor
endegar nous equipaments o
decidir el mes de setembre
fer noves inversions.
posar 2 milions d’euros en
Per contra, s’incrementa la parun compte d’estalvi. Això ja
tida de personal de l’Ajuntademostra per si sol que els
ment i Patronats en 131.866€: També s’aporten
“números” que va deixar CiU a l’Ajuntament no
40.000€ més a Festes i s’afegeixen 25.000€ més
són vermells. Si s’hagués deixat un “forat”, com
a protocol i despeses de representació. En conjunt
algú malintencionadament ha insinuat, no es pos’augmenta en més d’1 M€ el capítol destinat a
drien posar 2 M€ en un compte d’estalvi generant
despeses corrents: manteniments, eines, vehicles,
interessos.
gasoil, publicacions... El gruix d’inversions que ara
“Pressupostos clars, rigorosos, públics i transpa-

Àngels
Pérez
Recordem la cita que va pronunciar el nostre Alcalde, Alfons
Sánchez
Garcia, al magnífic discurs de
presa de possessió del càrrec el
passat 11 de juny. En paraules de
l’Eugeni d’Ors: l’important no és
arribar, sinó saber estar, saber
estar en cada temps i saber estar en cada espai.
Sembla evident que el grup de
CiU no té molt clara aquesta
màxima. Ja aquell mateix dia, en
l’acte de constitució del nou Ajuntament, es va fer ben palès el tarannà de l’oposició. El primer tret
rellevant va ser que l’antic alcalde,
el convergent Josep Castellnou,
després de renunciar a la seva acta
de regidor, ni tan sols va assistir a l’acte d’investidura,
ni va donar la vara d’alcaldia al nou batlle, fet que
mostra una total falta d’elegància i respecte institucional i democràtic.
A continuació la cap de l’oposició es va estrenar en el

Maneres de governar
i de fer oposició
càrrec amb un discurs esquerp
i aspre, que denotava no haver paït els resultats electorals.
Cadascú és lliure de fer
l’oposició que vol. Ja comptàvem amb que s’escampessin
informacions incertes, com
ara que s’han incrementat
certes partides del pressupost quan el que s’ha fet és
començar a fer un ordenament coherent i correcte de
les mateixes sense modificar
el total del pressupost en cap
moment. El que ens sorprèn i no trobem gens ètic
són certs comportaments, com ara que alguns regidors de l’ oposició interroguin empleats municipals,
en el seu temps i lloc de treball. Creiem sincerament
que aquestes pràctiques no són de rebut i demanem

Nosaltres tenim clar
el nostre camí i els
objectius pels quals
treballem

Àlex
Marfull
Blanch

Nom i cognoms, segur que darrera de cada entramat, de cada
embolic, de cada vici permès,
de cada projecte inacabat, etc.,
hi ha un responsable amb nom
i cognoms.
Arribar al fons de la “caixa de
Pandora” no ha estat una tasca
gens fàcil. Portem cinc mesos
escassos de govern i possiblement encara no hem arribat al
fons.
Estic segur que una bona part
de la ciutadania hagués volgut que el nou govern PSC-FIC
encarregués una auditoria a la
gestió comptable del govern anterior de CIU-ERC.
Voldria dir a aquesta ciutadania que el nostre estil
de governar no és el de fer sang, tot el contrari,
no cal posar nom i cognoms a tots els entramats,
embolics, vicis, projectes inacabats etc. Això no
vol dir que no s’estigui prenent bona nota de cada
un dels casos i que un dia sortiran a la llum.

rents”. Aquesta era una de les prioritats de les
quals el PSC presumia en plena campanya electoral i que consta com el primer punt més destacat de la seva proposta. La realitat és diferent: el
PSC no va incorporar la memòria justificativa de
la modificació del pressupost fins que CiU no els
hi va demanar, i es van canviar dades fins a dos
dies abans del Ple. D’altra banda, en compliment
del que disposa la Llei d’Hisendes Locals, l’equip
de Govern (PSC-FIC) hauria d’haver enviat al Ple el
pressupost del 2012 abans del 15 d’octubre. No
ho han fet. Per cert, prometre un pressupost públic no té cap mèrit, perquè per imperatiu legal el
pressupost és públic.
Més informació a: www.ciuvh.com; grupmunicipal.ciuvh@gmail.com

RESPECTE per les persones que treballen dia a dia per
tots nosaltres, pel bé del nostre municipi.
Ens consta que estan molestos perquè “ens en anem
sortint”. No ens marcaran els temps, els temes, ni
els espais en els quals ens hem de moure. Nosaltres
tenim clar el nostre camí, els nostres objectius, pels
quals treballem intensament dia a dia. Alguns fets ja
han estat realitat: baixada dels preus de les activitats
esportives i de l’acollida, increment dels serveis que es
donen a les famílies, congelació dels impostos municipals que depenen de l’Ajuntament (amb la que està
caient!), augment del nombre de veïns i veïnes que
s’han acollit al Pla d’Ocupació Municipal, etc. D’altres
estan en marxa: obrir per fi els centres de dia per la
gent gran amb ajuts econòmics als que tenen menys
pensió, ampliar l’oferta cultural amb cinema als auditoris...
Així que siguem pacients, un cop estigui lligat, tot
anirà sortint a la llum.

Auditoria a la gestió
comptable?
El nostre estil emprat per
governar ha estat, en primer
lloc, aterrar, fer-nos càrrec
de la situació, començar a
desentranyar, desembolicar,
acabar amb els vicis, posar
al dia els projectes inacabats
i començar-ne de nous, fernos càrrec de cadascun dels
llocs de treball, de les feines
que s’hi realitzaven i de les
que no es feien; aplicar noves formes, nous sistemes, nous criteris, actualitzar i legalitzar infraestructures fora de norma,
acabar amb el somni d’Alícia al “País de les meravelles”, no prometre allò que no es pot donar, ni
oferir allò que no és teu, eliminar fastos i dedicarnos de ple a alleugerir, dins les nostres possibilitats, la intranquil·litat de tots els nostres veïns.

El nostre estil de
governar no és el
de fer sang

Posar-nos en una auditoria a la gestió comptable,
posar nom i cognoms a totes les atzagaiades i/o
disbarats hagués estat una pèrdua de temps.
Ara comença a ser hora de donar un altre tipus de
resposta. Els 407 aturats que el nostre municipi
computa ens aquests moments volen feina, feina
que els permeti guanyar-se uns diners i fer front
a les seves necessitats. Els avis i les seves famílies
volen els centres de dia oberts, i amb això sí que
no perdem el temps.
Som conscients que el “Govern de les RETALLADES” no ens ajudarà en res, tot el contrari, però
nosaltres, el govern municipal PSC-FIC, farà -i per
això no perdem el temps- el possible per retornar
l’alegria i normalitat a les llars del nostre municipi.
Molta salut.
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Episodis de la nostra història

Segells: escut del comtat de Prades i l’infant Pere al galop, 1354-1356. F.Sagarra, Sigillografia Catalana.

L’infant Pere d’Aragó i d’Anjou va
néixer a Barcelona l’any 1305; era el vuitè
fill del matrimoni reial compost per Jaume
II i Blanca d’Anjou. Si a dia d’avui encara
no comptem amb una monografia sobre
aquest personatge és, simplement, perquè
mai no va assolir el rang de rei -tot i que en
alguna ocasió va reivindicar-ne els drets- i
es va haver de “conformar” amb el títol
d’infant. Tanmateix d’aptituds i de virtuts
li’n sobraven. Així ho afirmava, entorn a
1330, el cronista Ramon Muntaner que el
qualificà de “molt graciós e savi senyor,
e molt soptil, dels pus soptils del món”.
Aquesta “saviesa” i “subtilesa” són el
reflex d’una vida intensa i compromesa
amb la cultura literària, i la política civil i
religiosa de la seua època.
Sabem que era un amant de la
composició i la recitació de poemes.
Per exemple, el 1328, fou l’encarregat
d’amenitzar la cerimònia de coronació
del seu germà Alfons III, celebrada com
era habitual a Saragossa. Una altra vegada
Muntaner ens en dóna els detalls, i fins
diu que la seua actuació va fer “honor
del dit senyor rei”. Malauradament,
aquests versos així com la resta de la seua
producció poètica s’han perdut. En canvi,
sí que ens ha arribat una obra fonamental:
De vita, moribus et regimine principum
(Sobre la vida, la moral i el govern del
príncep), datada entre 1357-1358, i que
passa per ser un dels pocs tractats sobre
política escrits a la Corona en el s. XIV.
L’infant, com tants d’altres, havia crescut
en un ambient cortesà, però de ben petit
ja demostrà una capacitat innata pels afers
d’Estat. Per això, no és estrany que fos
designat assessor diplomàtic, primer del
seu pare Jaume II, després del seu germà
Alfons III i, per últim, del seu nebot Pere III
el Cerimoniós. El De regimine principum,
que coneixem prou bé gràcies a la
transcripció publicada per Valls i Taberner
l’any 1927 i sobretot a un estudi recent
d’A. Beauchamp, venia a ser una mena

L’infant Pere
d’Aragó i d’Anjou,
“graciós, savi e
molt soptil”
de manual de conducta amb un seguit de
recomanacions que havia d’acomplir un
“bon governant”.
Pere d’Aragó també va “col·leccionar”
un grapat de títols. El 1322, el seu pare li
concedí el comtat de Ribagorça així com
un seguit de senyories valencianes, entre
les que destacaven Gandia i, més tard,
Dènia. D’ençà de 1325, tot i l’oposició
del papa Joan XXII, fou designat comte
d’Empúries. Però uns anys més tard, el
1342, bescanvià amb el seu germà petit
Ramon Berenguer, aquest comtat pel
de les Muntanyes de Prades. No està
massa clar el perquè de la permuta, ja
que en principi l’infant Pere en sortia
perjudicat atès el major prestigi del casal
emporità. Alguns autors han argüit la
‘descoberta’ d’unes mines d’argent a la
serralada de Prades, que l’haurien permès
incrementar el seu patrimoni personal
i comtal; tanmateix, és probable que hi
haguessin intervingut altres raons que, a
hores d’ara, continuen sent un misteri. A
partir d’aquest moment l’infant Pere va
compaginar la seua residència entre el
castell de Falset i Barcelona, i va impulsar
diferents iniciatives al “seu” nou comtat,
com ara la fundació d’un hospital a la vora
del mar, en una cruïlla per on passaven
l’antiga via Augusta romana i un camí
natural que s’endinsava dins dels Dedalts
de Vandellòs i que seguint el curs del

riu Llastres arribava fins a Tivissa i Mora.
Aquest edifici, fundat el 8 de novembre
de 1344, estava dedicat als sants apòstols
Pere i Pau, a la Verge Maria, a la Santíssima
Trinitat i als comtes d’Empúries, encara
que de bon començament es va conèixer
amb el nom de “Coll de Balaguer”,
per la seua proximitat amb la collada
homònima. No obstant això, des dels
albors del s. XV, en alguns documents
ja era esmentat com ‘hospital de l’infant
Pere’, una fórmula que a la llarga donaria
nom a la nostra vila.
El 1358, el seu tiet sant Lluís, bisbe
de Tolosa, se li aparegué en somnis.
Arran d’aquesta experiència ‘espiritual’
l’infant decidí retirar-se de la ‘primera
línia mediàtica’ i prengué l’hàbit de sant
Francesc, per bé que continuà jugant un
paper decisiu en diversos afers polítics
i religiosos. Finalment, el 1381 morí a
la ciutat de Pisa, on sojornava després
d’una estada a Roma. Uns anys després,
les seues despulles foren traslladades
des d’Itàlia al convent de Sant Francesc
València, segurament per iniciativa del
seu fill Jaume, que llavors ocupava la
cadira episcopal de la capital del Túria.
Dissortadament, el citat convent fou
destruït al s. XIX, i amb ell desaparegueren
les darrereres evidències físiques d’aquest
“graciós, savi i sobptil” senyor.
Antoni Conejo da Pena
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Es mantenen congelats els
impostos municipals
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar inicialment
les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici econòmic
de 2012 amb els vots a favor de PSC i la
FIC i els vot en contra de CiU, el passat 26
d’octubre.
El consistori ha congelat els tipus i preus de
la majoria dels impostos i taxes municipals
que paguen els veïns. Per exemple, l’Impost
de Béns Immobles (IBI) continuarà mante-

Altres acords destacats del ple

Mantenint el mateix import total
(21,4 milions d’euros), el Ple va
aprovar la modificació del pressupost de l’Ajuntament i els de tres
patronats municipals. Així, s’han
adaptat les dotacions pressupostàries i els crèdits disponibles a les
necessitats que s’han d’atendre fins
a final de l’exercici econòmic de
2011. Entre aquestes necessitats,
l’equip de govern ha decidit ajudar
a les famílies amb persones dependents creant una partida de 75.000
euros per subvencionar les places
dels centres de dia que té previst
posar en funcionament abans de
finals d’any.
També es va aprovar la implantació del servei del menjador escolar
a l’Escola Valdelors i a la llar d’infants de Vandellòs. Segons es preveu, aquest servei es podrà oferir a
principis de l’any 2012.

El Ple aprova les
ordenances fiscals
per a l’exercici
econòmic de 2012
nint els mateixos tipus impositius que s’han
aplicat aquest 2011: 0,30%, en el cas de
l’IBI rústica; i 0,46%, en el cas de l’IBI urbana, el percentatge més baix permès per llei.
El tipus aplicable a les dues centrals nuclears, la central tèrmica de cicle combinat i
l’autopista, corresponent a l’Impost de Béns
Immobles de Característiques Especials (BICES), continuarà sent 1,3%.
Per facilitar als veïns el pagament l’IBI,
l’Ajuntament tornarà a fraccionar l’import
del rebut en dos períodes de pagament: de
l’1 de maig al 30 de juny i de l’1 de setembre al 31 d’octubre. Com a novetat, els que
prefereixin pagar l’IBI de cop ho podran fer
de l’1 de juliol al 31 d’agost, sol·licitant-ho
a BASE abans del 30 d’abril de 2012. A més,
les famílies nombroses de tipus especial tindran un 60% de bonificació (les de tipus genèric continuaran tenint-ne un 50%).
La tarifa de l’aigua, en canvi, es veurà incrementada en un 3% i la del clavegueram
en un 100%. Aquest increment és el que
ha aconseguit negociar l’Ajuntament amb
l’empresa concessionària d’aquest servei
(SECOMSA Aigües S. L.) i el Consell Comarcal del Baix Camp, després que l’empresa presentés un estudi econòmic per
defensar l’augment de preus. En aquest

foto: ARXIU

estudi, SECOMSA Aigües justifica apujar
l’aigua un 30%, aproximadament; i el clavegueram, un 250%, tot argumentant que
els preus existents des del 2009 no cobrien
els costos reals del servei.
Malgrat tot, la tarifa de l’aigua i del clavegueram continuarà sent inferior a la que paguen als altres municipis de la costa tarragonina, perquè els preus seran molt reduïts
(veure el quadre adjunt).
COMPARATIVA DEL COST TRIMESTRAL
DE L’AIGUA I EL CLAVEGUERAM
PREU 2012
Vandellòs i l’Hospitalet
(consumint 40m3 d’aigua)
26,62 euros
PREUS 2011
Mont-roig del Camp
(consumint 40m3 d’aigua)
30,77 euros
L’Ametlla de Mar
(consumint 40m3 d’aigua)
51,43 euros
Sant Carles de la Ràpita
(consumint 40m3 d’aigua)
53,66 euros
En relació a la taxa per la recollida i tractament d’escombraries, l’empresa concessionària d’aquest servei (SECOMSA) té
previst incrementar un 3%. El consistori ha
reestructurat, però, el rebut, de forma que
tots els establiments comercials, oficines,
hostaleria, bars i indústries veuran reduïda la seva factura perquè se’ls aplicarà la
bonificació que fins ara només es donava
a aquells que la tramitaven. A aquests usuaris, que són els majors generadors de residus, l’Ajuntament els recordarà per mitjà
d’un escrit que la gestió dels residus és un
deure i una obligació i que vigilarà que la
facin correctament.
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Redactat un Pla Director per
rehabilitar l’ hospital gòtic
L’hospital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant està declarat com un Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN) catalogat
com a monument històric artístic. Tenint en compte el valor patrimonial que
per al municipi representa aquest bé i
que és un únic tant al Principat com a la
resta del continent, l’Ajuntament va encarregar la redacció d’un Pla Director,
que marqués un full de ruta en la seva
preservació i difusió i el fes compatible
amb els actuals usos que ha anat incorporant el recinte original.

Planteja unes obres
d’urgència en les
estructures medievals
Aquest document de treball dóna les
pautes per a la correcta restauració i
manteniment futur d’aquest conjunt monumental fundat l’any 1344 per iniciativa de l’Infant Pere. Segons han explicat
els seus autors (els arquitectes J. Figuerola, J. Gavaldà i J.Romera i el professor
d’Història de l’Art de la Universitat de
Barcelona Antoni Conejo), el Pla Director proposa iniciar un procés de preservació, conservació i posada en valor de
les estructures originals de l’antic hospital; i l’ordenació de volums, patis i faça-

nes de les edificacions modernes.
Com que es tracta d’un procés complex
i costós des d’un punt de vista econòmic i serà necessari consensuar les afectacions d’immobles amb els propietaris
afectats, es planteja dividir el projecte en
diferents etapes. Excepte la intervenció
prevista en la primera etapa, la resta de
les etapes són susceptibles de modifica-

ció, en funció de la disponibilitat econòmica i l’oportunitat de les actuacions,
per raons de consens amb els veïns o
necessitats urbanístiques.
La primera etapa consistirà en unes
obres d’urgència de consolidació i protecció de les estructures medievals, per
tal de limitar-ne la degradació progressiva, que es duran a terme en breu.

Les obres de restauració de Ca la Torre
de Vandellòs s’iniciaran en breu
A principis de 2012 és previst que
comencin les obres de remodelació
de Ca la Torre, un edifici protegit
que està inclòs dins del Catàleg del
patrimoni històric artístic del planejament vigent a Vandellòs. El seu
valor està vinculat a la torre medieval annexa, anomenada la Torre; i
al significat cultural que representa
la llarga nissaga de la família GilVernet, antiga propietària de l’edifici, que ha comptat amb diverses
generacions de metges de renom
internacional.
Els treballs de restauració duraran
un any i han estat adjudicats a la
Constructora Incoex BS, S.L. per
un milió d’euros, aproximadament.
Aquest projecte, redactat pels arquitectes Joan Figuerola, Joan C. Gaval-

dà i Jordi J. Romera, és un dels projectes subvencionats pel Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat
2008-2012 (PUOSC). Contempla la
rehabilitació del conjunt de l’edifici
principal, antics magatzems agrícoles i jardí posterior (actualment,
propietat del consistori) per a destinar-lo a equipament cultural.
En concret, acollirà un centre d’interpretació de la història de Ca la
Torre, la Torre (que tenia una funció
defensiva i de vigilància de l’entorn)
i el poble de Vandellòs; la seu de
l’arxiu municipal, espais de serveis
culturals de Vandellòs amb oficina
de turisme i aules tallers; espais per
a entitats locals i serveis annexes;
una sala polivalent a l’aire lliure i
un espai de jardí públic.
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L’Espai Enresa Vandellòs renova el
material i els suports de comunicació
El Centre Tecnològic Mestral situat a l’antiga central nuclear
Vandellòs I ha portat a terme durant el mes d’octubre la renovació del material utilitzat durant les visites a la Instal·lació,
en l’anomenat “Espai Enresa Vandellòs”. Concretament s’han
canviat els materials i els suports de comunicació situats a la
nau del calaix del reactor.
L’Espai Enresa Vandellòs, tal i com el coneixem avui en dia, fou
inaugurat l’any 2007 després d’una remodelació de l’anterior
centre de visites. Compta amb un ampli auditori, totalment
equipat, amb capacitat per a 50 persones; una sala interactiva

Aquest edifici està situat al
Centre Tecnològic Mestral
on, a través de maquetes i mòduls, el públic pot experimentar
els conceptes sobre la gestió de residus radioactius explicats
a l’auditori. A més, té un recorregut per la planta, a través del
qual es pot visitar altres zones de la instal·lació com la part superior del calaix del reactor (anomenat llosa), així com la part
inferior del mateix (cava). Tota la instal·lació està condicionada
per a rebre visites i disposa de nombrosos suports de comunicació com panells, fotografies o esquemes gràfics repartits per
tota la instal·lació.
Concretament, s’ha decidit renovar el material que conforma
el circuit de la visita i que, per tant, està més exposat a les
especials condicions ambientals i que, amb el pas del temps,
s’havien anat deteriorant. Així mateix, s’ha aprofitat l’ocasió per
a renovar els continguts i adequar-los a la imatge corporativa
del Mestral i d’Enresa.
Parlem de grans fotografies, panells explicatius i gràfics que fan
referència a les fites del projecte, com el segellat del calaix

Detall dels nous cartells situats a la part superior de l’antic reactor
nuclear de Vandellòs I.

del reactor, la desclassificació de materials procedents de zones radiològiques, els treballs escomesos a la cava del reactor,
la gestió de materials com el condicionament del grafit irradiat
o les proves de control que es realitzen de forma periòdica al
calaix del reactor, tals com la pressurització, l’estanqueïtat o la
inspecció visual.
Amb aquesta posada a punt s’inicia un nou període de visites. L’objectiu d’Enresa i del Mestral és seguir apostant per la
política de comunicació i fer accessibles i atractives aquestes
instal·lacions per a potenciar l’Espai Enresa a Vandellòs entre
els visitants de diversa naturalesa i procedència.

El Centre Tecnològic Mestral rep la visita de la
Corporació Municipal
A principis de novembre l’alcalde de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia, acompanyat per
la resta de regidors de l’Ajuntament, va visitar el Centre
Tecnològic Mestral com a resposta a la invitació rebuda per part de la direcció d’aquest centre per veure les
instal·lacions situades al propi municipi. Durant la visita van poder conèixer de primera mà els treballs que
desenvolupa actualment aquest centre tecnològic, en
col·laboració amb la URV, i les principals fites aconseguides durant la fase del desmantellament de l’antiga
central nuclear Vandellòs I, referent internacional en
aquesta matèria avui en dia.
Durant la visita van estar acompanyats pel Director
d’Operacions d’Enresa, Alejandro Rodríguez, i pel Director de la Instal·lació Vandellòs I, Carlos Pérez. Ambdós
valoren molt positivament aquest tipus d’accions i celebren la bona acollida que la visita ha tingut entre tots els
membres de la Corporació Municipal.

Els representants de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
durant la visita per la Instal·lació el passat 4 de novembre.
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Protestes contra
el tancament del
CAP a la nit
Les portaveus del “Moviment en contra de les retallades
sanitàries” van lliurar el passat 5 d’octubre les 3.028 signatures que han recollit a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
en contra de la supressió del servei nocturn del CAP de
l’Hospitalet a l’alcalde del municipi, Alfons Garcia; i a la
regidora de Salut, Cristina Borràs. Aquest nombre de signatures representa el 50% de la població, segons va remarcar
el batlle.

S’hi han recollit signatures i
convocat manifestacions
En nom de l’Ajuntament, Alfons Garcia es va comprometre
a fer arribar les firmes als Serveis Territorials de Salut de la
Generalitat i va explicar que el consistori continua treballant i fent gestions davant altres administracions i empreses
perquè es pugui restablir aquest servei, que va ser suprimit
el passat 1 de setembre. L’alcalde també va recordar que
el consistori ja va manifestar la seva disconformitat davant
el tancament del CAP a les nits en la sessió plenària del 31
d’agost i va valorar molt positivament les iniciatives populars
sorgides per expressar el rebuig a les retallades sanitàries.
A la manifestació del passat 7 d’octubre davant del CAP de
l’Hospitalet hi van participar més de 300 persones. El “Moviment en contra de les retallades sanitàries” continua convocant protestes cada quinze dies.

Carta d’agraïment de la família de la Yanay
Queridos amigos:
Hace un año que muchos de vosotros colaborasteis de corazón
en la campaña que iniciamos para ayudar a Yanay y gracias
a todas las donaciones pudimos reunir la cantidad necesaria.
Como muchos ya sabéis a día de hoy ella todavía no ha viajado a Nueva York a recibir el tratamiento. Éste es el motivo:
Cuando en septiembre del año pasado se realizaron las pruebas previas se advirtió que su sistema inmunitario se había
recuperado mucho mejor de lo esperado y evolucionaba muy
bien. El equipo médico de Barcelona junto al del hospital de
Nueva York consideraron que lo adecuado era esperar y aunque el tiempo juega a su favor el riesgo a una recaída no ha
desaparecido y no podemos descartar que precise recibir el
tratamiento durante, mínimo, los próximos tres años.
A pesar de que actualmente en diferentes hospitales se administra un tratamiento similar al que precisa Yanay, ella y otros
pacientes no pueden recibirlo pues no reúnen los requisitos
médicos previos necesarios. Este grupo de niños únicamente
puede tratarse con el anticuerpo americano que no está disponible en España.
Mientras esperamos que la Agencia Española del Medica-

mento lo autorice acudimos cada tres meses al hospital donde
continúa con las pruebas preventivas que nos informan de la
situación actual de su enfermedad que, por fortuna, a día de
hoy se encuentra dentro de los márgenes de seguridad.
Respecto a los fondos reunidos, tened la tranquilidad y la certeza de que se hallan controlados tanto por el Ayuntamiento
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, como por Obra Social
del hospital de Sant Joan de Déu (requisito indispensable solicitado como garantía por el hospital norteamericano para
aceptar a Yanay como paciente).
Por último recordamos que no todos los niños han tenido la
suerte de Yanay y muchos ya no están con nosotros por lo que
os animamos a luchar con nosotros desde la asociación NEN,
(www.asociacion-nen.com) intentando que siga reinando la
alegría en sus corazones.
Y sabed que toda la solidaridad, empeño, y buenos deseos hoy
en día se ven recompensados pudiendo compartir con todos
vosotros esta nuestra alegría… ¡Que Yanay nos brinde una
sonrisa cada mañana!
Muchas gracias.
Família Molí - Astudillo
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Amb la participació
del Consell de
Seguretat Nuclear

La Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant va acollir el passat 27 octubre la
reunió anual del Comitè d’Informació
per a la central nuclear Vandellòs II, convocat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç.
A la mateixa, el director de la central,
Manel Campoy, va resumir les principals
fites que han tingut lloc a Vandellòs II
des de l’anterior reunió del Comitè d’Informació. El subdirector d’Instal·lacions
Nuclears del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), Javier Zarzuela, va repassar els
resultats del Sistema Integrat de Supervisió de Centrals Nuclears (SISC) corresponents a l’últim trimestre. I dos representants de la Direcció General de Protecció
Civil i Emergències van presentar el funcionament del Pla d’Emergència Nuclear
Exterior de Vandellòs II.
El Comitè d’Informació de Vandellòs va
comptar amb la presència de representants de la Direcció General d’Energia i
Mines de la Generalitat de Catalunya, de
Protecció Civil i Emergències de la Subdelegació de Govern a Tarragona, dels

Se celebra la reunió anual
del Comitè d’Informació
de Vandellòs II
ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant i Pratdip, així com de representants dels sectors de sanitat, ensenyament i associacions.
Després del comitè va tenir lloc una sessió de caràcter informatiu-divulgatiu on
el subdirector d’Instal·lacions Nuclears
del CSN, Javier Zarzuela, va exposar els
resultats preliminars de les proves de re-

sistència en les centrals nuclears espanyoles. També es va fer una presentació
del Comitè Assessor per la informació i la
participació pública; i d’un estudi d’opinió sobre els comitès d’informació que es
desenvolupen en les zones nuclears.
Més informació a la pàgina web del Consell de Seguretat Nuclear: www.csn.es

Les denúncies davant la
policia es poden tramitar a
través d’Internet
Els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podeu posar ara denúncies davant la
Policia Local o el cos de Mossos d’Esquadra
via Internet. A través de la pàgina web de
la Generalitat de Catalunya: www.gencat.
cat/mossos, clicant l’apartat de “Serveis”
i a continuació l’opció “Denúncies per Internet”, podeu tramitar uns determinats tipus de denúncia. En concret, de danys, de
sostracció, de pèrdua d’objectes; de robatori d’habitatge, comerç, bar o altres establiments; de robatori dins d’un vehicle i de
sostracció d’un vehicle. No es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què hi hagi
hagut violència física en les persones. Tampoc cap fet en què la víctima hagi vist els
autors o estigui en condicions d’identificar
els autors.
Perquè la denúncia tingui eficàcia jurídica,
cal signar una còpia dins de les 72 hores
següents a la comissaria.

S’han recaptat més de 3.000 euros
per ajudar la Banya d’Àfrica
L’alcalde, Alfons Garcia, acompanyat
per la regidora de Festes, Àngels Pérez, va lliurar el passat 7 d’octubre a
la secretària del comitè d’Intermón
Oxfam a Tarragona, Caterina Esquius,
els 3.152 euros recaptats per la Comissió de Festes de l’Hospitalet per
contribuir a pal·liar la greu crisi humanitària que es viu a la Banya d’Àfrica.

Segons va precisar el portaveu de
la Comissió de Festes, Xavier Martínez, aquesta quantitat procedeix
dels diners recollits a la Festa Major de Sant Roc, mitjançant la venda de samarretes i barrets amb el
lema “SOS Àfrica”, la col·locació
de guardioles; i també dels donatius
i de tots els beneficis del bar.
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Gairebé un centenar
de participants en les
II Jornades Tècniques
Empresarials

L’Ajuntament contracta més
d’una trentena de veïns en atur

Una norantena de persones han pres part en
les II Jornades Tècniques Empresarials, celebrades els dies 21 i 22 d’octubre, al Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet. En
aquestes jornades, organitzades per la mancomunitat que vetlla pel desenvolupament
i la diversificació econòmica de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) es va incidir en la importància de la cooperació entre el sector públic i privat i entre
els municipis del territori per tirar endavant
projectes per al desenvolupament econòmic
i social de la zona.
Amb aquesta idea, els ponents, persones expertes en els sectors estratègics per al progrés
del territori (la indústria agroalimentària, turística i energètica) van explicar algunes experiències que han tingut èxit. També hi va
haver diversos tasts de productes del territori, taules rodones, així com una zona d’intercanvi.
El contingut de les ponències es pot consultar a la pàgina web de la mancomunitat:
www.midit2020.com

El consistori ha contractat un total
de 36 persones empadronades al
municipi que es trobaven en situació legal d’atur i que estaven inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquests eren uns dels requisits
que havien de complir els veïns per
beneficiar-se del Pla d’Ocupació
Municipal.
Durant un període de 3 mesos (fins
al 31 de desembre), aquests empleats realitzaran diferents tasques:
d’auxiliar administratiu en diverses
dependències municipals, d’informador al Molí de l’Oli, d’operari forestal, d’electricista, de pintura i de
deixalleria. La majoria, però, s’ocuparà de reforçar la neteja de carrers
i equipaments públics; i de fer diverses obres.
A l’hora de seleccionar-los, l’Ajuntament ha tornat a tenir en compte
criteris socioeconòmics, com ara la

En el marc de la
3ª fase del Pla
d’Ocupació Municipal
renda familiar, la durada i les prestacions de l’atur, les càrregues familiars, etc. A més, s’ha tingut present el
requeriment legal pel qual s’exigeix
a les administracions públiques destinar un percentatge dels seus llocs
de treball a persones que tinguin
algun tipus de discapacitat reconeguda.
En la 1a fase del Pla d’Ocupació
el consistori va contractar una altra vintena de veïns que estaven a
l’atur; i en la 2a fase, va renovar els
seus contractes per 3 mesos més. A
aquest Pla, el consistori hi ha destinat enguany un total de 308.000
euros.

“Els nostres productes de
brioixeria són 100% vegetals”

fotografia: Nom Persona

Emprenedors

fotografia: Nom Persona

Com se sol dir, la necessitat aguditza l’enginy. A Manel Monclús i a Eva Maria Farnós se’ls va acudir crear els productes NAT
quan es van assabentar que les seves filles
Elisabeth i Maria tenen intolerància a l’ou i
a la llet i no trobaven productes al mercat
adients per a elles.
Aquesta necessitat, unida a la seva experiència professional com a restauradors, els
va portar a muntar un negoci dedicat a la
fabricació i venda d’aquests productes de
brioixeria per a persones al·lèrgiques a la
lactosa, l’ou, proteïna de la vaca i fruits secs
i els seus derivats, i per a tots els consumidors en general.
Aquests productes tenen un preu assequible i són 100% vegetals, ideals per no patir

El Manel i l’Eva amb els seus productes.

pel colesterol. En aquest sentit, insisteixen
que estan fets amb ingredients naturals
com oli de gira-sol, farina de garrofa i soja,
molt beneficiosos per a la salut.

Fins al moment, els productes que elaboren
amb les seves pròpies receptes són súper magdalenes, magdalenes de garrofa, cócs normals
i de garrofa i brioixos dolços i salats. Aviat fabricaran també productes amb matèria ecològica
i introduiran xocolates als seus dolços.
Els productes es distribueixen ara a nivell
nacional i es poden comprar tant en establiments especialitzats en dietètica com en
botigues d’alimentació comunes i supermercats. En el cas de l’Hospitalet de l’Infant,
al C/ Rivera Sans 5, del polígon industrial
Les Tàpies (nau 6), que és el lloc on van
obrir l’empresa NAT Salut Universal S.L. el
passat 29 d’abril (telèfon: 666 850 305).
Més informació al web: www.productesnat.com, actualment en construcció.
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Turisme i Joventut

El nou programa d’activitats per al
jovent ja està en marxa
Entre setmana, i com a novetat, els dimecres a la tarda es brinda als joves
l’oportunitat de participar en un curs
de guitarra dirigit a persones amb un
mínim de coneixements d’aquest instrument que tinguin interès en aprendre
cançons de diferents estils musicals; i
els divendres, en un grup de teatre.
Per als dilluns, a més, s’ofereix un curs
de llengua i cultura àrab, adreçat a qualsevol persona (no només a joves) que
tinguin interès en conèixer el món àrab,
iniciar-se en la seva llengua i descobrir
part dels seus trets culturals i de la seva
història.
Els tallers organitzats són de diversos tipus, per tal de satisfer els diferents gus-

Inclou diferents tipus
de cursos i tallers, per
a tots els gustos
tos del col·lectiu jove. Així, per exemple, n’hi ha de DJ, de cuina, d’skate, de
manualitats, de vídeo, etc. Per al 16 de
desembre, així mateix, hi ha prevista
una xerrada sobre les noves tecnologies
al Punt Òmnia de Vandellòs; i per al 17
de desembre, una festa (la Marató Jove)
amb diverses activitats al poliesportiu de
Miami Platja. Aquesta festa forma part
del “Tok’l 2”, el programa d’activitats

juvenils organitzat conjuntament per les
àrees de Joventut dels ajuntaments de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i de
Mont-roig del Camp.
Tant els cursos com els tallers tenen
places limitades, per la qual cosa els
interessats en prendre-hi part s’hi han
d’apuntar. Per fer-ho, han d’ emplenar el
formulari d’inscripció que es pot trobar
a l’INS Berenguer d’Entença, al Casal de
Joves de Vandellòs i al de l’Hospitalet;
a les oficines d’atenció ciutadana del
municipi; i en format online, al bloc del
Casal de Joves: http://blocs.xarxanet.org/
cjvandellos/formulari.
Més informació a la pàgina web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat

Reunions per planificar la propera temporada turística
La Regidoria de Turisme, Comerç, Consum i Platges s’ha
reunit amb els agents implicats
en matèria de turisme i platges,
concretament amb els representants dels equipaments dels
serveis a les platges. La trobada
ha servit per valorar la temporada turística del 2011 i per començar a planificar la temporada del 2012.
Durant la temporada passada
s’han cobert les necessitats de
comerç i des de la Regidoria
de Turisme, Comerç, Consum
i Platges es tindran molt en
compte les peticions dels diferents agents implicats per la
propera temporada, entre les
quals destaca l’allargament de
la temporada turística.

Un altre dels punts tractats ha
estat l’oferta d’allotjament que
tenim al municipi, que actualment és escassa pel que fa a
capacitat hotelera. Per aquest
motiu, s’obre un període de
reflexió i s’anima l’iniciativa
privada a crear-ne una oferta. D’altra banda, es continua
apostant per un turisme familiar, i per completar l’oferta, es
considera que seria bo crear
una borsa de d’apartaments de
lloguer.
Durant els propers mesos es
continuaran mantenint reunions amb els agents implicats
en l’àmbit turístic del nostre
municipi, de forma segmentada, per tal de planificar la temporada turística del 2012.

La Revista

Amb la idea de fomentar la pràctica
d’esport al municipi, sobretot entre els
més petits, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha dissenyat un programa d’activitats per a la temporada tardor-hivern 2011-2012, variat i assequible per
a totes les butxaques.
‘La nostra voluntat és donar un cop de
mà a les famílies i aconseguir incrementar el nombre de persones que fan
esport. Per això, hem incorporat noves
propostes i hem disminuït els preus de
les activitats’, ha explicat la regidora
d’Esports, Pilar Morales.
Segons ha precisat Morales, els empadronats al municipi tenen ara avantatges en els preus (anteriorment aquesta
diferència només existia entre abonats
i no abonats a les instal·lacions esportives municipals). Els preus s’han baixat
entre un 5 i un 30%, aproximadament,
en funció del tipus d’activitat. Les adreçades als nens i nenes en edat escolar i
a les persones majors de 65 anys són les
que més s’han rebaixat.
Ara, a més, s’aplica un descompte del
20% a partir del segon germà que realitzi una activitat organitzada per l’Àrea
d’Esports i els inscrits poden fraccionar
en dos el pagament de les activitats, és
a dir, pagar el 50% a l’octubre; i el 50%
al febrer, sense cap recàrrec.
Pel que fa a les noves propostes, hi ha
l’activitat anomenada ‘Multiesports’,
que s’ofereix al pavelló cobert de l’Hospitalet als migdies i que pretén iniciar
els participants en esports individuals i
col·lectius que en el passat havien tingut molta acceptació al municipi, com
ara l’atletisme i l’handbol; o fer possible

Entrevista a l’alcalde
Esports

Novetats a l’oferta
esportiva municipal
L’Ajuntament ha baixat
els preus de les activitats
ha introduït algunes
propostes noves
que en perfeccionin la tècnica. Aquesta
activitat cobreix el temps que ocupava
la sisena hora a l’escola.
Una altra de les novetats és la creació
d’un equip de competició de natació i
l’oferta de bàsquet per a les categories
masculina i femenina prebenjamí, benjamí i aleví (això últim, en resposta a la

demanda dels pares i mares).
El programa d’activitats inclou també,
com altres anys, tennis i pàdel per a
adults; bàdminton i cursos de natació
per a totes les edats; activitats específiques per a nens i nenes i per adults
(com ara, gimnàstica de manteniment i
Pilates), futbol sala, etc.
A aquesta oferta cal afegir-hi les activitats organitzades per les entitats esportives locals i les activitats dirigides que
ofereix cada trimestre l’Àrea d’Esports
(step, tonificació, ciclo indoor, aerosalsa, etc.). Al gener es donaran a conèixer
les noves activitats dirigides.
Més informació a la pàgina web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat

Una trentena
d’embarcacions al Trofeu
d’Antis de pesca
Dissabte 1 d’octubre, el Club Nàutic HospitaletVandellòs (CNHV) va donar per finalitzats els
concursos de pesca de la temporada d’estiu. En el
Trofeu d’Antis que va organitzar, hi van participar
30 embarcacions i es va capturar un total de 123
kg. de peix.
Els guanyadors d’aquest concurs van ser: Ramón
Duran (primer), Ildefonso López (segon) i Francisco Isern (tercer). David Sánchez va aconseguir
pescar la peça més gran, de 6,44 kg. (el podeu
veure a la fotografia, amb el seu acompanyant José
Calderón i la palometa que va capturar).
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La Penya del Barça festeja 25 anys
Amb un homenatge
a Josep Seguer,
entre altres actes
La Penya del Barça de l’Hospitalet de l’Infant ha celebrat
recentment el seu 25è aniversari amb diversos actes. Entre
aquests, un homenatge a l’ex
jugador i entrenador de futbol
blaugrana Josep Seguer, amb
partit dels veterans de la Penya i
del FC Barcelona i paella popular inclòs (dissabte 8 d’octubre);
i una trobada de penyes, un
vermut i un dinar (dimecres 12
d’octubre). Van ser moltes les
persones que van voler felicitar
aquesta entitat, com podeu veure a les fotografies.

El Grup de bitlles del Foment Cultural
guanya l’Intercomarcal
L’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora d’Esports, Pilar Morales, van rebre el passat 4 de novembre el Grup de Bitlles
del Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant a la Casa de
la Vila. L’Ajuntament va convocar els membres d’aquest
grup per felicitar-vos personalment per haver guanyat
el Campionat Intercomarcal de Bitlles de la temporada
2011. El passat 9 d’octubre aquest equip es va proclamar
campió de l’Intercomarcal per quart any consecutiu (en
total l’ha guanyat 6 vegades).

Es reuneix el consell d’administració de
l’empresa municipal Llastres
El consell d’administració de Llastres Serveis Municipals,
S.L, la societat limitada unipersonal que actua com a entitat gestora dels serveis esportius de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, va celebrar el passat 29 de setembre una
sessió ordinària. En aquesta sessió es van aprovar, entre
altres assumptes, els preus de les activitats esportives de
tardor/hivern 2011/2012 i Montserrat Nomen va ser nomenada gerent de la societat.

La XXI Milla Urbana
aplega més de 150 atletes
El dissabte 8 d’octubre es va celebrar aquesta competició esportiva, amb
la participació de 150 persones provinents d’arreu de Catalunya. Enguany
hi van prendre part per primera vegada 12 atletes menors de vuit anys i
es van batre dos rècords de la prova en les categories aleví masculí i
veterans femení (les classificacions són a la pàgina web: www.vandelloshospitalet.cat).
En aquesta edició, els organitzadors de la Milla (el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, amb la col·laboració de l’Ajuntament i
de diverses entitats) van plantejar-se com a objectiu que hi participessin
les famílies. Amb aquesta voluntat, van introduir alguns canvis per fer-la
més popular.

La Revista

El Medi

Vandellòs i l’Hospitalet pedala
i camina per un aire més net
Amb motiu de
la Setmana de la
mobilitat sostenible i
segura
El municipi va adherir-se a la iniciativa coordinada pel Departament
de Territori i Sostenibilitat coneguda com ‘Pedala 2011’. En el marc
d’aquesta acció, emmarcada dins
de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, l’Ajuntament va
organitzar diverses activitats.
A l’Hospitalet, una bicicletada popular el passat 25 de setembre, en
què hi van participar un total de
156 persones; i una caminada popular, el 2 d’octubre, en què hi va
prendre part una vintena de ciutadans. I a Vandellòs, una bicicletada i una caminada popular que va
tenir lloc el mateix dia (l’1 d’octubre), amb la participació de gairebé
una seixantena de persones.

El CAP al teu servei
Un problema de la nostra societat és
avui dia la poca consciència que tenim
de la quantitat d’alcohol que arribem a
consumir, ja que forma part dels nostres
hàbits quotidians. Per això ens agradaria
que prestéssiu atenció a aquest article.
Quan es beu massa?
Quan es compleix alguna de les
condicions següents:
1. Quan s’assoleixen els límits de risc,
calculats en Unitats de Beguda Estàndard
o UBE, establerts per l’Organitzacio
Mundial de la Salut.
1 UBE correspon, per exemple, a una
copa de vi o cava; una cervesa, un cigaló
o un xarrup (“chupito”).
2 UBE corresponen, per exemple, a una
copa de conyac o licor, un whisky o un
combinat (cubata).
Aquests límits són orientatius. Si beveu
de forma regular, procureu que no sigui
diàriament. Si només beveu en algunes
ocasions, no excediu les 6 UBE per a
homes i les 5 UBE per a dones per ocasió.
2. Quan la persona té problemes que

Veus el que beus?
		UBE dia		
Homes
Màx. 4
Dones
Màx. 2
es poden agreujar amb l’alcohol, siguin
físics (depressió, ansietat, falta de
memòria) o socials (conflictes familiars,
baix rendiment laboral).
3. Quan es beu en circumstàncies en
les quals està contraindicat (menors de
16 anys, embarassades o mares lactants,
conducció, certs medicaments, treballs
en altures, maneig d’eines o maquinària).
4. Quan es necessita beure per a
relacionar-se amb els altres o per fer front
a dificultats personals.
Si beus massa...
1. Pots intentar beure menys.
Si compleixes alguna de les condicions
anteriors, és recomanable que redueixis el
teu consum. Si et resulta difícil mantenirte per sota dels límits de risc, és possible

UBE setmana
Màx. 28
Màx. 17

UBE per ocasió
Màx. 6
Màx. 5

que necessitis ajuda. Parla-ho amb el teu
professional sanitari del CAP.
2. Pots necessitar deixar de beure.
Si beure et porta problemes o algú del
teu entorn et diu que estàs bevent massa,
però tu no pots prescindir de l’alcohol
fàcilment, això pot ser un símptoma de
dependència o addicció.
El teu metge/essa o infermera del CAP
pot ajudar-te a deixar de beure, o bé pots
acudir al teu centre d’atenció i seguiment
de les drogodependències (CAS) de la
teva zona per a rebre un tractament
especialitzat (tel. 977308544).
Si vols conèixer el teu consum i els
possibles riscos, consulta el web:
www.gencat.net/salut/veuselquebeus.htm
ABS Vandellòs-Hospitalet
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Cultura

Un patrimoni ric per difondre
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va afegir-se a
la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2011, impulsades pel Consell
d’Europa i el Departament de Cultura de la Generalitat, amb el suport de l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Ho va fer mitjançant les activitats organitzades per la Regidoria de Cultura per difondre
el patrimoni del municipi.
Aquestes activitats van consistir en la presentació del Pla director de rehabilitació de
l’hospital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant i una
visita guiada a aquest monument a càrrec del
professor d’Història de l’Art de la Universitat de
Barcelona, Antoni Conejo; i la presentació del
projecte de rehabilitació de Ca la Torre de Vandellòs (més informació a la pàg. 7). També es
va oferir una visita guiada a les fortificacions de
la Guerra Civil de l’Hospitalet de l’Infant, que
donat l’èxit que va tenir, va repetir l’historiador
local Alfons Tejero el passat 6 de novembre.
En aquestes pàgines, Tejero ens apropa amb els
seus textos aquesta “ruta dels presoners”:
A l’Hospitalet de l’Infant es troben les restes
d’un ramal de les línies defensives projectades
pel cap d’ exèrcit republicà Vicente Rojo durant
la guerra civil espanyola (1936-1939). Els seu
magnífic estat de conservació es deu a la qualitat dels materials amb què es va construir i a la
dificultat d’accés, la qual cosa ens ha permès,
després de setanta-tres anys, recuperar, gaudir i
estudiar un dels sistemes defensius més espectaculars d’aquest període.
Aquest conjunt de fortificacions, que comença
al barranc de les Forques, al límit amb el terme
de l’Ametlla de Mar, i acaba al càmping Cala
d’oques, ocupa un espai de nou kilòmetres de
longitud. Es va dissenyar per frenar el pas de
l’exèrcit del general Franco en el seu objectiu
d’ocupar Catalunya, fortificant, amb nuclis de
resistència, els múltiples accidents geogràfics
que ens ofereix el coll de Balaguer.

La bateria d’artilleria del pla del Rabadà
És una bateria de tres cèrcols de
ciments i una sala de poderoses
parets de formigó a la qual s’hi
accedia per una pista militar feta
expressament per a ella i on es
veuen encara les canalitzacions
per a l’evacuació de l’aigua. Estava concebuda per a la defensa
marítima, aèria i terrestre. Es va
començar l’any 1937 i van ordenar-ne l’aturada el desembre de
1938. Tot el conjunt de la bateria
està protegit per una trinxera excavada a la pedra amb dos refugis
a 50 metres en direcció a la via
del tren.
foto: Francisco Prado / Carlos Coronado

Els polvorins pel pla de l’ auborcoquer
Aquest polvorí que
forma part d’un conjunt de quatre està
situat a la rereguarda
del sistema defensiu
i està excavat a la
roca viva en forma
de mina. Té una sala
al final de la galeria
que servia de magatzem de municions i
aixopluc de soldats.

foto: Oriol Miró

Èxit de les “Cuines del món”
Clotxa, “bocadillo de calamares”, te marroquí o matahambres. Aquests són alguns dels
plats que van poder degustar
els visitants de la jornada de
“Cuines del món”, que es va
celebrar el 17 de setembre a
Vandellòs. En aquesta sisena
edició, es van servir unes 300
racions i es va comptar amb la
participació de 13 parades, a

les quals es van elaborar una
gran varietat de plats de la
nostra terra i d’altres països
com Marroc, Argentina o Bogotà.
Aquesta festa, organitzada pel
Centre d’Estudis de la Vall, va
incloure un sopar a la plaça
Drs. Gil Vernet, danses i música del món i un concert del
grup “Ibrahim group”.

La Revista

Cultura

El municipi té béns com l’hospital gòtic, Ca
la Torre i les fortificacions de la Guerra Civil
El collet del Vent
Aquí trobem un magnífic conjunt
format per trinxeres “de manual
de guerra”, amb refugis excavats a
roca, pous de tirador i un niu de
metralladores de formigó des d’on
es dominava lateralment el pas
per l’antiga carretera nacional. Podem observar perfectament la “Z”
que anaven dibuixant les trinxeres
a terra i que servia per evitar que
la metralla de les bombes ferís tots
els soldats que l’ocupaven. Per a
la seva construcció es va fer servir
mà d’obra dels presoners del camp
de concentració de l’Hospitalet de
l’Infant.
foto: Francisco Prado / Carlos Coronado

La bateria de canons de la Pitrasa
És una construcció de formigó armat, immensa,
majestuosa i que fa les funcions de talaia, des
d’on es dominava tot el camp de batalla. Estava
dissenyada per a quatre grans peces d’artilleria
que anaven instal·lades cada una en una casamata totalment coberta i que es comunicaven
entre si per un ampli passadís interior. El sostre de l’edifici està recobert de pedres rústiques
per a camuflar-ho i fer-ho invisible als avions
espia. Es va artillar amb quatre canons Ordóñez
de 150 mm que podien fer foc tant cap a terra
com cap a mar i que després van anar a parar a Montgat, Blanes i Palamós. Aquesta obra
va costar 600.000 pessetes. Durant la fase de
construcció hi van treballar molts paletes de
l’Hospitalet, Vandellòs i Mont-roig del Camp,
que cobraven 10 pessetes al dia.
foto: Francisco Prado / Carlos Coronado

S’ha format un total de
17 parelles lingüístiques
El programa “Voluntariat per la llengua” ha aconseguit formar al municipi un total de 17 parelles lingüístiques, amb la
qual cosa es manté el nombre de parelles aconseguit durant
l’edició anterior.
Aquest programa està coordinat pel Centre de Normalització
Lingüística de l’Àrea de Reus i consisteix en posar en contacte
una persona major d’edat que parla català habitualment amb
una altra que té coneixements bàsics de la llengua i que vol
llançar-se a parlar-la en un context real i relaxat. Voluntaris i
aprenents es comprometen a dedicar una hora a la setmana a
conversar en català en els llocs i els horaris que més els convingui, durant un termini de 10 setmanes.
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Cuina / Entitats

Suquet d’anguiles
Cuinera: Maria de la Roca Julve Pedret

Ingredients per a 4 o 5 persones
- 1kg. d’anguiles fresques.
- 3 o 4 brots de julivert fresc.
- 5 o 6 alls (més o menys).
- 2 tomàquets madurs fets al caliu i pelats.
- Oli d’oliva.
- 2 cullerades de farina.

- ½ got d’aigua de vi blanc.
- Sal
- Pebre negre mòlt.
- 1 fulla de llorer.
- 1 brot de farigola.
- 1 bitxo.

Elaboració:
S’agafen les anguiles fresques i perquè es
puguin tallar sense que es belluguin, es
posen al congelador entre 15 i 30 minuts. Després se les treu del
congelador i se’ls arrenca les tripes i es tallen
en 3 o 4 trossos, segons la mida de
les anguiles.
S’agafa el julivert fresc, els alls,
els tomàquets i es
passa tot per la batedora. A continuació,
s’afegeix oli a la cassola

de fang (o del que es vulgui), i quan l’oli
està calent s’hi aboca tota la barreja de la
batedora, es remena i se sofregeix tot bé.
Quan quasi ja està fet, s’hi afegeix dues
cullerades de farina, es remena, i s’hi tira
mig got d’aigua de vi blanc.
Es va remenant la salsa a la cassola, i després s’hi afegeix el peix cru. Tot seguit, s’hi
agrega aigua fins cobrir les anguiles, i a
més, pebre negre mòlt, una fulla de llorer,
uns brots de farigola, sal al gust, i una punteta de bitxo (al gust).
Es deixa tot 15 minuts a la cassola, fent
xup xup, a foc normal, i es remena de tant
en tant, fins que estigui cuit.

Club de Gimnàstica Rítmica i Aerorítmik
Tot i ser considerat un esport minoritari, la gimnàstica rítmica és una de
les disciplines que més gent mou al
municipi. Prova d’això és el nombre
de socis amb què compta el Club de
Gimnàstica Rítmica i Aerorítmik de
l’Hospitalet de l’Infant (uns 150 socis);
i la gran quantitat de persones que va
aplegar el pavelló cobert de l’Hospitalet el 28 de maig, dia que va acollir
la final del campionat de Catalunya
de rítmica individual i per conjunts (hi
van prendre part 183 gimnastes).
Tots els alumnes del club són dones,
a excepció d’un noi, i tenen entre 3 i
60 anys, aproximadament. Les de rítmica entrenen sota les ordres de l’ex
alumna Ana Pío, tècnica de nivell 2
i jutgessa nacional i autonòmica; Isabel Laguarte, tècnica de nivell 1; i 2
ex alumnes que exerceixen de monitores: Noemi Serret i Leticia Tejero.

fotografia: Nom Persona

De les classes d’aerorítmic se n’ocupa
Ana Pío.
Nom
Persona
Les alumnes fotografia:
de rítmica
que
participen en les competicions escolars i
en la Copa Catalana entrenen 12h
a la setmana; i les que no ho fan, 3.
Les alumnes d’aerorítmik, en canvi,
hi dediquen 2. Per a la majoria de
les inscrites al club, però, la rítmica i
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Les entrevistes de la ràdio

Cristóbal Colón

Psicòleg i president de la cooperativa La Fageda
La cooperativa La Fageda, instal·lada al
Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, dóna feina a bona part de les
persones amb disminucions psíquiques
i/o malalties mentals de la comarca. La
seva història va començar fa 25 anys,
quan un jove Cristóbal Colón - psicòleg
i president de la cooperativa- va fer les
primeres passes per tirar endavant una
activitat empresarial que donés una
oportunitat de realitzar-se a aquest
col·lectiu. Colón va ser un dels ponents
de les II Jornades Tècniques Empresarials que es van celebrar a l’Hospitalet.

Què és el que fan vostès?
En primer lloc, acompanyar el malalt perquè tingui una bona assistència psiquiàtrica
i proporcionar-li un lloc de feina adequat i
la possibilitat que es guanyi la vida per si
mateix, fent els millors iogurts del món.
D’aquesta forma, no només treballa i es
guanya la vida, sinó que està absolutament
orgullós de pertànyer a un projecte amb
èxit, amb la qual cosa passa de pensar que

la seva vida no té gaire sentit, a pensar que
és una peça important d’un projecte important.
Vau començar amb la producció de iogurts?
Realment els inicis van ser a la granja de la
Garrotxa i per produir llet. Més tard, amb
les restriccions de la producció de llet, vam
pensar en fer iogurts per evitar les sancions
de la Unió Europea.
Què és el que fa que aquests iogurts siguin
tan especials?
La seva producció: aquest autèntic iogurt de
granja es fa amb la llet de les nostres pròpies
vaques. La granja controla tot el procés, des
del farratge fins les condicions de vida del
bestiar. Amb una llet d’aquestes característiques, el procés productiu és molt més suau
i raonable que el que pot aplicar una gran
indústria, que rep la llet de molts productors i l’ha de manipular per tal d’obtenir una
matèria estàndard. Per aquesta raó, el iogurt

S’estrena “La cuina
d’en Francesc Blanch”
Des del passat 15 de novembre, els mitjans de comunicació locals emeten un nou programa: “La cuina d’en Francesc Blanch”. Com indica el nom d’aquest espai, Francesc
Blanch és el cuiner, guionista i presentador d’aquest espai
produït conjuntament per Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i la
Televisió de Vandellòs (TVV). Ell elabora unes receptes saboroses, fàcils i ràpides de preparar, fetes sobretot amb productes de temporada i de la nostra zona.
Aquest programa, enregistrat en les dependències que el
mateix professional té com a obrador per als seu negoci
de menjar preparat, es pot veure a la TVV els dimarts: a les
20.15, 22.15 i 00.15 hores. Els caps de setmana es torna a
difondre després del resum de les notícies del migdia i del
vespre.
“La cuina d’en Francesc Blanch” compta també amb una
versió radiofònica que es pot escoltar a l’emissora municipal
els dimarts al matí, en el transcurs del magazín “El Quiosc”
(107.9 FM) .

fotografia: Nom Persona

de granja és un producte d’una qualitat superior, tal com s’aprecia en les seves propietats organolèptiques (textura cremosa, més
gust, menys acidesa...). Més d’un milió de
consumidors del mercat català ho certifica.

La Ràdio aposta per les
taules rodones
Els primers divendres de cada mes, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant
s’ha proposat fer una taula rodona. De moment en porten dues.
La primera, organitzada el passat 6 d’octubre, va girar a l’entorn
del tancament del servei nocturn del CAP i les retallades sanitàries.
Hi van participar el Dr. Josep Mª Crespo, responsable de l’Àrea Bàsica de Salut de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; la Sra. Paquita
González, representant el moviment veïnal en contra de les retallades sanitàries; i el Sr. Màrius Meli, responsable del Pla Integral
d’Urgències del departament de Salut de la Generalitat.
La segona taula rodona es va celebrar el passat 4 de novembre i
va tractar sobre la violència de gènere. Hi van prendre part la psicòloga Victoria Garcia, la treballadora social Núria Ortiz, l’advocat
Nicasi Barceló i el policia local Daniel Candela.
Si voleu proposar algun tema per les properes taules rodones, envieu
un correu electrònic a ebotello@vandellos-hospitalet.cat o adreceu-vos a la pàgina web www.radiohospitalet.cat/suggeriments.htm
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11.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977
82
82 30
30 13
19’42
19’57
• Locals
• Locals
Culturals
Culturals
Vandellòs
Vandellòs
.......................C/
.......................C/Remullà,
Remullà,3.3.Vandellòs.........................................................977
Vandellòs.........................................................977
82
82 42
42 34
20’05
• Casals
• Casals
Masriudoms
Masriudoms
...................................C/
...................................C/Major,
Major,67.
67.Masriudoms
Masriudoms.....................................................977
.....................................................977 82
82 42
42 13
20’20
• Emissora
• Emissora
Municipal....................................C/
Municipal....................................C/Escoles,
Escoles,12.
12.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant...............................977
l’Infant...............................977 82
82 00
00 14
• Oficina
• Oficina
dede
Turisme.....................................C/
Turisme.....................................C/Alamanda,
Alamanda,2.2.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977 82
82 33
33 28
• Pavelló
• Pavelló
Poliesportiu
Poliesportiu
Vandellòs.................C/
Vandellòs.................C/Les
LesFlors,
Flors,34.
34.Vandellòs
Vandellòs....................................................977
....................................................977 82
82 43
43 54
• Pavelló
• Pavelló
Poliesportiu
PoliesportiuHospitalet
Hospitalet..............C/
..............C/Tivissa,
Tivissa,5.5.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant...................................977
l’Infant...................................977 82
82 05
05 23
• Creu
• Creu
Roja
Roja
(ambulàncies)
(ambulàncies).............................................................................................................................977
.............................................................................................................................977 81
81 11
11 17
• FECSA
• FECSA
(Avaries)
(Avaries)
............................................................................................................................................900
............................................................................................................................................900 23
23 23
23 23
• Notaria
• Notaria
............................................................................................................................................................977
............................................................................................................................................................977 82
82 32
32 59
• Protecció
• Protecció
Civil................................................................................................................................................1
Civil................................................................................................................................................1 006
006
• Telefònica
• Telefònica
(Avaries)
(Avaries)
.......................................................................................................................................1
.......................................................................................................................................1 002
002
• Parada
• Parada
dede
Taxis...........................................Via
Taxis...........................................Via
Augusta
Augustai iEstació
Estació
de
deRENFE
RENFE
(Hosp.)...........................977 82
82 36
36 96
Ajuntament
de l’Hospitalet ...............
977
82
33 (Hosp.)...........................977
13
• Funeràries
• Funeràries
Cambrils..................................977
Cambrils..................................977363602028181/ Tortosa
/ Tortosa.........................................................977
.........................................................977 44
44 08
08 71

Telèfons d’interès

•
• 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

Masriudoms...................................................... 141
Vanessa Park..................................................... 111
Masboquera....................................................... 74
L’Almadrava........................................................ 55
Població disseminada.......................................... 11
Total............................................................. 6.049

Autobús municipal

Contacta amb l’Ajuntament

www.vandellos-hospitalet.cat

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

Clotxada popular.

El pregó, a càrrec de Mossèn Pere.

foto: BEATRIZ HIGUERAS

El pregoner i la pubilla amb les damisel·les.

foto: EDUARD MARGALEF

Homenatge a la vella pagesia.

foto: EDUARD MARGALEF

foto: JORDI MARCÓ

Correfoc dels
diables.
Cercavila de Gegants.

foto: TEO CASTILLO

foto: JORDI MARCÓ

Jocs infantils.
foto: JORDI MARCÓ

Exposició de
treballs del
Grup de Dones
Alamanda.
foto: EDUARD MARGALEF
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Novembre
Juliol de
de2011
2011

Nom de la Secció
Fotogaleria

Diversos actes destacats

Dinar de germanor de l’Associació de Jubilats de Vandellòs.

Patinada organitzada per l’AMPA de
l’Escola Mestral.

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

Equip de futbol sala sénior de l’Hospitalet.

Primera actuació de la banda de música fora del municipi (a Montbrió del Camp).

III Open Fourballs Pitch&Putt.

foto: LA FIGUEROLA

Visita guiada a les fortificacions de la
Guerra Civil, a càrrec d’Alfons Tejero.

foto: TONI VALLE

foto: LAIA GIL

foto: JORDI MARCÓ
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La Castanyada

Escola Mestral.

foto: CEDIDA

Escola Valdelors.

INS Berenguer d’Entença.

foto: CEDIDA

Llar d’infants Sol i Vent.

foto: EDUARD MARGALEF

Casal d’Avis de l’Hospitalet.

foto: EDUARD MARGALEF

Llar d’infants Patufets.

foto: TVV

foto: CEDIDA

Presentació CFS Vandellòs

foto: GENÍS DOMÈNECH
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Foto històrica

Una colla d’amics de Masboquera que s’ajuntava en festes puntuals, com en aquesta celebrada a Santa Marina l’any 1943. D’esquerra a dreta:
Pepito Sabaté, Lluís Bes Llorens, Ramon Castellví de cal Pastisser, Ramiro Saurat Martínez, Antonio Boquera Gil de cal Anton, Arsenio Saladié,
Federico Barceló Domènech; i assegut Miquel Marco Prats de cal Pelegrí. Foto cedida per l’arxiu municipal.

