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Editorial

Preparem l’estiu
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Quan s’acosten les dates del solstici d’estiu, els nens
acaben el curs, els resultats arriben i les famílies
preparen les vacances i les activitats de lleure i festives.
En el nostre cas, tots podem fer les nostres valoracions
i suggeriments al respecte del darrer any, però el cert
és que no ens podem aturar a fer grans avaluacions,
perquè la feina continua i ara cal preparar l’estiu.
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A l’estiu els carrers i les places dels pobles del nostre
municipi s’omplen de persones que volen gaudir de la tranquil·litat de les
nostres muntanyes, de la qualitat de les nostres platges i de l’amabilitat dels
nostres veïns. Sabem que aquest serà un estiu econòmicament complicat. Per tal
de minimitzar aquesta situació econòmica, des de l’Ajuntament hem invertit en
la millora de les platges (neteja de la sorra, neteja de l’aigua, noves guinguetes,
nous canals de navegació, instal·lació de plataformes…); i hem potenciat les
activitats esportives, les recreatives i les festives.
Com sabeu, al municipi es realitzen un gran nombre d’activitats festives que
hem començat amb les mostres de fi de curs de les diferents entitats i que quan
us arribi la revista a les vostres mans continuarà amb les renovades festes de Sant
Pere. En tots els casos, l’objectiu és passar uns dies de diversió i de germanor
en què tots, veïns i visitants, ens trobem en un entorn agradable i entranyable i,
per assolir-ho, tots hem de posar el millor de nosaltres perquè aquests actes es
duguin a terme en un marc de convivència i tolerància.
Ens agradaria que els visitants es trobin a gust entre nosaltres, però per damunt
de tot, que els nostres veïns gaudeixin del merescut descans i del bon nivell dels
equipaments i serveis del nostre municipi.
Bon estiu!
Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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“Per Sant Joan, el blat al camp; per Sant Pere, el blat a l’era”
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El Tema

Entrevista al regidor Miguel Ángel Garcés
Durant el període 2011-2012, l’empresa municipal que vetlla pel desenvolupament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, IDETSA,
ha posat a l’abast de la ciutadania gairebé 40
cursos. Quantes persones s’han beneficiat
d’aquesta oferta formativa?
Més de 500 persones, una xifra que ens satisfà
i que volem que s’incrementi. Creiem en el
binomi “formació-ocupació” i per aquest motiu intentem oferir la formació més adequada,
és a dir, la més demandada per les empreses.
I amb aquesta idea d’adaptar-nos a les necessitats existents al mercat laboral i generar més
ocupació, estem preparant ja la nova oferta
de cursos per al curs vinent, que donarem a
conèixer a l’octubre.

Creiem en el binomi
formació-ocupació
Miguel Ángel Garcés porta les regnes
d’unes de les regidories més necessàries en aquests temps de crisi: Indústria i
Energia; Ocupació i Emprenedoria. El
seu principal repte és lluitar contra l’atur
al municipi, que actualment afecta més
de 400 persones, i per fer-ho, està apostant per la formació i per facilitar la implantació de noves empreses.

En relació a l’ocupació, teniu quantificat el
nombre de persones a les quals s’ha ajudat a
trobar feina aquest 2012 des del Viver d’empreses?
Fins al moment, podem parlar d’una quarantena de persones que ha trobat feina amb
l’ajut del Viver d’empreses: 16 gràcies a la
Borsa de Treball; 6 a través del Pla d’Ocupació Local, en el marc dels itineraris personalitzats d’inserció de persones amb condicions
més desfavorides; i 15 per auto ocupació, que
van acudir al Servei d’Assessorament a Emprenedors (SAE) per posar en marxa els seus
projectes.
A més d’incidir en la formació, us heu proposat
atreure noves inversions
empresarials generadores
d’ocupació. Com teniu
previst fer-ho?
Tenim previst atorgar uns
ajuts als projectes d’inversió empresarial d’alt impacte que incloguin
actuacions de diversificació o que incorporin
noves activitats econòmicament i tecnològicament sòlides. Es tracta d’afavorir la implantació d’empreses d’envergadura, com ara hotels, que creïn riquesa i ocupació estable i de
qualitat al municipi.

Atorgarem ajuts als
projectes d’inversió
empresarial d’alt
impacte

L’Ajuntament ja té obertes dues línies de
subvencions adreçades als autònoms, petites
empreses existents i de nova creació que realitzin la seva activitat i tinguin establert el seu
domicili social al municipi. Quants diners ha
atorgat fins al moment?
Uns 20.800 euros, per la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi; i per a la contractació
de veïns aturats.
També teniu previst potenciar l’Associació
d’Empresaris (ADE), oi?
Sí, volem potenciar-la convocant una Taula Local d’Empresaris que permeti conèixer
millor les necessitats i la realitat del teixit
productiu local. La nostra intenció és posar
en contacte l’ADE, amb la qual tenim actualment reunions periòdiques, amb les grans
empreses del municipi per generar sinèrgies
i fomentar-hi les relacions; i animar els empresaris a formar part de l’associació perquè
tingui més força.

Un altre focus d’interès
des del punt de vista de la
promoció econòmica és
el polígon industrial Les
Tàpies. Quines actuacions dureu a terme perquè
se li pugui treure el màxim profit?
A més de treballar per dotar-lo d’energia elèctrica i de telecomunicacions, estem ultimant
un pla de vialitat, juntament amb l’empresa
consultora especialitzada en mobilitat INTRA, la Policia Local i diversos departaments
de l’Ajuntament, per ordenar el trànsit i resoldre els problemes en els accessos, les cruïlles
al costat del tanatori, les velocitats de vehicles
pesants, etc. Amb aquesta idea estem estudiant la possibilitat d’habilitar un gran aparcament al mig del polígon i de crear-hi una
via verda-carril bici per a facilitar-hi l’accés.
El nostre objectiu últim és fer el polígon més
atractiu per les empreses i per als usuaris i persones que hi treballen.
Quina rebuda ha tingut l’oferta de places
d’aparcament a la Plaça Berenguer d’Entença de l’Hospitalet per part d’IDETSA?
El preu assequible, de 20 euros al mes, amb
què hem promocionat el pàrquing, s’ha traduït
en 19 abonaments més. A hores d’ara, aquest
espai està ocupat al 50% de la seva capacitat.
En concret, tenim registrats 43 abonaments i
la nostra fita és arribar als 60, per evitar que
estigui totalment ocupat a l’estiu i durant les
festes, que és quan té més demanda.
Com a regidor d’Indústria i Energia té competències en matèria de noves tecnologies.

Al ple del passat 2 de maig es va aprovar un
conveni amb el Departament d’Interior de la
Generalitat per a l’adhesió de l’Ajuntament
a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya. Què
és aquesta xarxa?
És una xarxa de radiocomunicacions mòbils
que facilitarà tant la tasca de la Policia Local
per separat com l’actuació conjunta i la coordinació entre els col·lectius en actuacions
d’emergència o seguretat. Compta amb una
tecnologia Tetra, que es caracteritza per l’ús
eficient de la banda de freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona cobertura urbana i
rural i les comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de coordinació.
Està als vostres plans incrementar el nombre
de zones amb cobertura Wifi?
En efecte, aquest és un dels objectius sobre el
qual estem treballant. Actualment les persones
es poden connectar gratuïtament a Internet a
Vandellòs (al pavelló cobert, l’Ajuntament, la
biblioteca i al Centre Assistencial Polivalent),
a l’Hospitalet (a la Sala Infant Pere, port esportiu, zona del camp de futbol del passeig
marítim, instal·lacions de la Policia Local, els
Serveis Socials i el Jutjat; la ràdio, la Casa de
la Vila, la residència, la biblioteca, la Sala Bonet Castellana, els locals de la zona Àster i el
Casal de Joves); a Masriudoms (al Casal i a les
Escoles Velles) i també al Viver Tecnològic i el
Viver d’empreses. I instal·larem Wifi en altres
punts del municipi, per facilitar als veïns l’accés a les noves tecnologies. Això sí, amb la
limitació de velocitat fixada pel regulador del
servei (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) sobre la base de la legislació
vigent.
IDETSA ha estrenat recentment una nova pàgina web...
Sí, el nou web www.idetsa.net és més intuïtiu
i modern i els usuaris hi poden trobar la informació que els interessa més fàcilment. Amb
aquesta mateixa finalitat d’apropar la informació als ciutadans i alhora interactuar amb
ells, hem creat un perfil a Twitter (@idetsa),
on se’ls dóna a conèixer les ofertes de treball.
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Opinió dels portaveus municipals
Mònica
Boquera
Castellví

Un any treballant en
positiu des de l’oposició

Ja ha passat un any des que es
va constituir la nova Corporació Local governada pel PSC i
la FIC. En aquest temps CiU ha
continuat treballant i vetllant
pels interessos del municipi i el
seu veïnat. En aquest període
l’Ajuntament ingressarà uns
hem presentat 5 mocions per
100.000€ de més. CiU va
a ser votades en el Ple, de les
proposar que es destinessin
quals en volem destacar dues:
aquests diners a subvenci1. A finals de 2011 vam demaonar la realització d’obres
Fem
una
oposició
nar la continuïtat i l’augment de
menors (canvis de cuines,
recursos destinats al Pla Municiseriosa, responsable i
banys, finestres, teulades...)
pal d’Ocupació, posat en marxa
Amb aquesta moció es preactiva
pel Govern de CiU, i que té per
tenia dinamitzar el sector
finalitat ocupar temporalment
de la construcció i la seva
persones del municipi a l’atur.
cadena de valor (fusters,
Vam aconseguir que s’incrementessin els diners
electricistes…) amb àmplia presencia al municipi,
per aquest programa, donat que també ha pujat
contribuir al manteniment de llocs de treball, i fol’índex d’atur al municipi.
mentar la creació indirecta d’ocupació. La nostra
2. Arran de la normativa d’àmbit estatal, els ajunproposta no va prosperar, ja que va ser rebutjada
taments han d’incrementat l’Impost sobre Béns
pel PSC i la FIC.
Immobles per al 2012 i 2013. Això suposa que
En aquests 12 mesos també hem fet nombroses

peticions a
l’Equip de
Govern,
com ara:
la implementació
d’un sistema de denúncies online a la Policia Local (agost
2011), la creació d’una comissió integrada per
Ajuntament i privats per analitzar l’Estudi sobre
Necessitats Formatives i consensuar la formació a
impartir al municipi, una nova àrea de jocs infantils
que substituís les que han eliminat, un Reglament
Orgànic Municipal,etc.
Finalment, al mes de maig vam demanar la convocatòria d’un Ple Extraordinari proposant i demanant la pròrroga del termini d’exposició pública del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per
tal de facilitar als veïns la presentació de suggeriments i al·legacions.
El grup de CiU, avui i sempre, continua estant al
teu servei. Més informació a www.ciuvh.com

Àngels
Tot just ara fa un any encetàvem
Pérez
l’actual mandat municipal. PasSánchez
sat aquest temps, és hora de fer
el primer balanç. Creiem que, tot
i la nostra inexperiència política,
ens n’hem sortit prou bé d’aquest
primer embat. Hem treballat força
per aconseguir el nostre objectiu
principal: millorar el dia a dia dels
veïns i les veïnes de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
Més que enumerar projectes de
futur, que els tenim prou clars,
voldríem recordar les principals
fites assolides, que es resumeixen
en dues paraules: MÉS SERVEIS.
S’han obert els Centres de Dia
per la gent gran, amb importants
subvencions per als usuaris. S’ofereixen més serveis
culturals i recreatius. S’ha donat més rellevància a la
regidoria de Joventut, amb més dotació de personal,
millora notable dels equipaments, ampliació d’horaris
i de l’oferta de serveis per al jovent, etc. En Ensenyament s’han ampliat serveis, com ara el menjador es-

Balanç del primer any
colar a Vandellòs. Hem optat
per l’estabilitat dels preus dels
serveis municipals malgrat la
dràstica retallada de subvencions per part de la Generalitat,
i hem incrementat sensiblement els ajuts per pagar llibres i material escolar, estudis
post-obligatoris, etc. La nostra
aposta és clara i ens enorgulleix la relació qualitat-preu
que oferim als serveis públics
municipals.
Els grans equipaments ja construïts s’omplen de contingut. S’ha ampliat l’oferta esportiva i alhora s’han
baixat les quotes per facilitar l’ús dels serveis esportius.
S’han obert nous canals de participació ciutadana i
es dóna més informació al veïnat de tota la tasca que

Més serveis i millor
qualitat de vida per als
ciutadans

desenvolupa aquest consistori. S’ha fet un important
treball per tractar d’organitzar més coherentment
tota l’administració municipal: conveni únic per als
treballadors, mapa dels llocs de treball, impuls de les
TIC, rendició de comptes (tant del propi Ajuntament
com dels mateixos regidors), etc. També s’ha organitzat un departament prou complex com és el d’Obres
i Serveis.
Treballem per obrir el nostre municipi al territori del
qual hem de formar part activa. Som seu del campus
extens de la URV, promocionem les nostres instal·
lacions municipals i fomentem activitats que donen
a conèixer els nostres pobles, organitzant esdeveniments de diversa índole.
No defallirem, malgrat els diversos pals a les rodes
que ens anem trobant pel camí, i continuarem avançant en aquesta direcció en què hi creiem. Més informació a: www.vandelloshospitalet.socialistes.cat

Àlex

Com fa un any que l’actual equip
Marfull
de govern va prendre possessió
del càrrec, i és un període prou
Blanch
significatiu, hem pensat que seria
bo fer un balanç genèric de la feina que s’ha fet.
El més important per nosaltres és
que amb l’actual equip de govern,
format pel PSC i la FIC, s’ha notat un nou estil de governar, una
nova manera de fer les coses.
Un dels aspectes al quals voldria
fer un esment especial és que l’acció de govern ha estat basada en
un projecte clar i transparent, en
què el primer i primordial han estat les persones, i més en aquests
moments incerts en què tots, uns
més que altres, ho passem malament. Per això continuarem treballant en aquest
sentit per aconseguir una millora substancial de la
qualitat de vida dels nostres vilatans, perquè, en definitiva, el que som l’alcalde i els regidors no és ni més
ni menys que uns servidors del municipi.

Complint amb el nostre
prometatge
De les àrees específiques, de
les quals en sóc el responsable,
el treball fet és prou visible, ja
que és un treball sobretot de
carrer. Amb tot, com deia des
de les meves àrees com des de
la resta de l’equip de govern en
general, el que s’ha prioritzat,
el que s’ha intentat i el que
estem aconseguint és el fet
d’establir uns nous criteris de
funcionament i de treball. I ara,
amb el temps transcorregut, ens adonem que estant
donant molt bons resultats, perquè hem comprès que,
amb uns criteris clars i uns objectius concrets, fent-los
arribar allà on cal, és molt fàcil conduir a bon port les
tasques de govern, d’un poble, un país o un estat, que
els ciutadans ens van encomanar.

“Sense avaluació de
l’obra realitzada, no
hi ha possibilitats de
millorar”

Aquests nous criteris, val a dir, han estat molt ben
acceptats per tot el personal de la casa. Això és un
fet importantíssim, i és per aquest motiu que estant
donant els resultats positius que ens esperàvem, resultats que es tradueixen en feina ben feta.
Evidentment, encara hi ha molta tasca a fer, però des
del nostre grup municipal de la FIC tenim el compromís d’anar complint el nostre programa electoral amb
què ens vam presentar a les eleccions, perquè entenem que aquest és el nostre prometatge.
Seguint amb el balanç de l’any, podem assegurar que
no només el fem per això, perquè fa un any. Des de
la FIC el que entenem i pretenem és fer una avaluació
continuada de la nostra tasca de govern, perquè com
diu el Josep Maria Vallès, catedràtic de Ciències Polítiques: “Sense avaluació de l’obra realitzada, no hi ha
possibilitats de millorar”.
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Episodis de la nostra història

Mesures d’oli de Barcelona de finals del S.XVI. A la dreta, càntirs d’oli del Molí de Vandellòs.

Fins al segle XVII, al Principat de
Catalunya, l’existència d’una gran
diversitat de pesos, mides i mesures
ocasionava greus perjudicis al comerç a
causa dels problemes que comportava en
les transaccions comercials.
Hi havia dos sistemes de mesures ben
diferenciats: el que s’utilitzava a la
part occidental del Principat, Franja de
Ponent i continuava al sud cap al País
Valencià, amb mesures d’origen àrab,
i el que s’usava a la resta del Principat,
amb mesures d’origen romà. La principal
mesura àrab era el “cafís” i la mesura
cabdal d’origen romà era la “carga”. En
les zones de contacte, hi havia barreja
de mesures d’ambdós sistemes. La major
part de l’actual Camp de Tarragona estava
dins de l’àrea del sistema romà, però el
Priorat i els pobles del Baix Camp que
pertanyien a la vegueria de Montblanc es
regien pel sistema àrab. Aquest és el cas
de Vandellòs, Pratdip, l’Aleixar, Vilaplana,
Maspujols, Prades i la Mussara.
Cal precisar que, tant el cafís com la carga,
eren mesures molt grans i inexistents, per
la qual cosa no existia una mesura-patró;
en realitat eren com la suma d’una certa
quantitat dels seus divisors.
En relació a la nomenclatura de les unitats,
el blat es mesurava en barcelles a Tortosa,
en quarteres a Vilafranca, en faneques a
Gandesa o en sesters a Agramunt. Però,
fins i tot on les mesures tenien el mateix
nom, el seu valor era molt diferent; per
exemple: una rova de gra a Barcelona,
equivalia a 10,4 kg; a Reus, 10,7 kg ; al
Perelló, 10,83 kg ; a Pratdip, 8,99 kg ; a
Gandesa, 12,51 kg; a Cambrils, 11,6 kg i
a Vandellòs, 11,75 kg.
Encara que Vandellòs estava dins del
sistema àrab, com a zona fronterera, el
vi es mesurava en quarters, que era una
mesura del sistema romà.
Per a posar fi a aquest caos, les Corts
Generals celebrades a Montsó, l’any
1585, van dictar una resolució: “per levar
los molts, y notables inconvenients que
resulten de haverhi diversitat de pesos,
mides, y mesures en las ciutats, vilas, y locs
del principat de Cathalunya, y Comtats
de Rossello, y Cerdanya (...)statuim,
e ordenam que en part alguna de dits
Principat, y Comtats nos puga tenir, rebre,

Pesos, mides i
mesures a Vandellòs
a finals del segle XVI
Resum de l’acta:

Gra i fruita: Cafís = 12 faneques = 96 almuds
Cafís = 58 quartans de Barcelona
Sal: Cafís = 12 faneques = 96 almuds
Faneca = 3 quartans + 1/4 + 1/12 de quartà de sal de Barcelona
Calç i guix: Cafís = 12 faneques = 96 almuds
Cafís = 22 quartans de calç de Barcelona
Vi: Quarter
Quarter = 4 quarters + 1/2 + 1/4 + 1/16 de quarter de Barcelona
Oli: Càntir = 48 lliures = 64 màquiles = 576 unces
Càntir = 4 quartans + 1/2 quartà de Barcelona
Pes: Quintar = 4 roves = 136 lliures = 1.632 unces = 6.528 quarts
Quintar = 117 lliures + 6 unces + 1/2 unça de Barcelona
Mida: Alna = 4 quartons
Alna = 6 pams + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 de pam de Barcelona
Valor mètric de les mesures:
Gra: Cafís 336 litres ; faneca 28 l; almud =3,5 l
Fruita: Cafís 366,91 litres ; faneca 30,57 l; almud 3,82 l
Sal: cafís 320,89 litres; faneca 26,74 l; almud 3,34 l
Calç i guix: cafís 202,18 litres; faneca 16,84 l; almud 2,10 l
Vi : quarter 18,25 litres
Oli: càntir 18,67 litres; lliura 0,39 l; màquila 0,30 l; unça 0,03 l
Pes: quintar 47,01 kg; rova 11,75 kg; quartó 2,93 kg; lliura = 345,71g ; unça = 28,80 g;
quart 7,2 g
Mida: alna = 125,73 cm ; quartó = 31,43 cm.

ni usar altre pes, mida, ni mesura, sino
la que se usa, y es aprobada en la ciutat
de Barcelona.” L’objectiu era la reducció
o l’equivalència entres els pesos, mides i
mesures de Barcelona, considerats com a
bàsics, amb tots els altres del Principat. Es
va manar la fabricació de 22 col·leccions
de totes les mesures de Barcelona, una per
a cada vegueria. Tots els pobles haurien de
portar a la “Casa del Consell” de la ciutat,
cap de la seva vegueria, les mesures i els
pesos vigents per a fixar-ne la reducció o
equivalència amb les de Barcelona.
Cal recordar que, fins l’any 1818,
Vandellòs pertanyia al municipi de Tivissa
i, tal com queda palès a la documentació,
les mesures eren les mateixes en tot el
terme municipal.

El 13 de juny
de 1592, Cristòfol
Domènech, jurat en cap del municipi de
Tivissa acudí a Montblanc, cap de la seva
vegueria, on a la Casa del General es va
fer la reducció de les mesures del poble.
El notari, Sr. Vicens Torroella, en va aixecar
l’acta corresponent (veure resum).
Joan Vernet i Borràs
-Arxiu de la Corona d’Aragó. “Actes notarials
de la reducció de pesos, mides i mesures,
promulgada per reial ordre a les Corts de
Montsó de 1585”, Carpeta G-22/3, folis
62,63 i 64 de la Vegueria de Montblanc
-Francesc Teixidó i Puigdomènech, “Pesos,
mides i mesures al principat de Catalunya i
Comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del
segle XVI”
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Ja han començat les obres de
Cal Forn i de la Casa Abadia
Les obres de rehabilitació de Cal Forn
de l’Hospitalet de l’Infant i de la Casa
Abadia de Masriudoms es van iniciar al
mes d’abril. Segons es preveu, les primeres finalitzaran al mes de febrer de
2013; i les segones, a l’abril de 2013.
Per dur a terme totes dues, s’han contractat empreses locals i veïns a l’atur.
Els treballs de Cal Forn, situat al carrer Estació núm.1, es van adjudicar
a l’empresa ALTER CIP, S.L., per uns
510.000 euros i un termini d’execució

de 9,5 mesos. Estan avançant a bon
ritme, tenint en compte que és una antiga edificació amb personalitat pròpia
que es vol respectar.
Les obres de la Casa Abadia, ubicada al
carrer Major núm. 9 (actualment 11), es
van adjudicar a l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A, per uns
328.000 euros, i un termini de construcció de 12 mesos.
Com a resultat d’aquestes obres, que
l’Ajuntament finançarà amb l’ajuda de

les subvencions del Pla Únic d’Obres i
Serveis (PUOSC), la Casa Abadia podrà
tenir un ús social; i Cal Forn albergarà la
nova seu de l’oficina de turisme.
D’altra banda, també en matèria d’obres,
a mitjans de juny s’han reprès les de Ca
la Torre de Vandellòs. Aquests treballs,
que tenen un import de més d’un milió
d’euros, és previst que finalitzin durant
el primer trimestre de 2013. Per fer-les
també s’han contractat empreses i aturats del municipi.

L’alcalde es reuneix amb els veïns
L’alcalde, Alfons Garcia, s’ha reunit amb els veïns dels
diferents pobles del municipi per posar-los al dia dels
temes d’interès municipal, respondre les seves preguntes, i escoltar les seves opinions i suggeriments. Amb
aquestes trobades, celebrades al mes de març a Masriudoms i Masboquera (a la fotografia) i al mes de juny a
Vandellòs i a l’Hospitalet, el batlle ha volgut aproximar
l’administració a la ciutadania i fomentar el diàleg amb
la població. Amb la mateixa voluntat, té previst organitzar en el futur més sessions participatives.

S’amplia el termini d’informació
pública del POUM
El període d’informació pública del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), aprovat inicialment
per unanimitat al ple del passatv 20 de març, s’ha ampliat fins al 25 de juny. Això significa que els veïns, així
com les persones interessades, tindran més temps per
consultar-lo i presentar-hi al·legacions.
L’ampliació d’aquest termini, que tenia una durada de
45 dies i estava previst que finalitzés el 23 de maig, va
ser aprovada a la sessió extraordinària urgent del Ple
de l’Ajuntament celebrada el 22 de maig. En aquesta
sessió, tots els grups polítics (PSC, CiU i FIC) van donar
el seu vistiplau a la proposta d’ampliació del termini
presentada per CiU.

S’ha reformat la Plaça
Catalunya de l’Hospitalet
L’Ajuntament ha reformat la Plaça
Catalunya. Per fer-ho, ha comptat
amb el personal de la regidoria
d’Obres i Serveis, la qual cosa ha
comportat un estalvi econòmic.
Els treballs han consistit en
l’arranjament de la vorera i del rellotge-termòmetre; el manteniment
i la il·luminació de la pèrgola, i la
instal·lació de nous fanals i d’una
font més vistosa. Tant la font com el
rellotge han canviat d’ubicació per
deixar més espai lliure a la plaça.
Amb el mateix objectiu, s’ha tret
el parc infantil que hi havia i s’està
estudiant reubicar-lo en un altre
lloc cèntric, tot i que els nens dis-

posen d’altres parcs a la vora.
El regidor Àlex Marfull ha explicat que aquestes reformes i les
obres de Cal Forn formen part del
projecte de recuperació del nucli
antic: “Volem revitalitzar aquesta
plaça, que es va “peatonalitzar”
l’any 1992-1993 i que amb el pas
del temps i sobretot la marxa de les
entitats bancàries i comerços que
acollia, ha perdut pes com a eix
central del poble”. Amb aquesta
idea d’atreure gent a la plaça, es
van inaugurar allí les Jornades de
la Tonyina en lloc de a la Plaça de
la Marina, com era habitual; i s’hi
s’organitzaran altres festes.

La Revista
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Els centres de dia ja
estan en funcionament
Des del passat mes de maig, aquests serveis
atenen les necessitats de persones grans
que requereixen suport en l’organització,
la supervisió i l’assistència en les activitats
de la vida diària, complementant l’atenció
pròpia de l’entorn familiar.
Per donar a conèixer el centre de dia de
Vandellòs i el de l’Hospitalet de l’Infant,
l’Ajuntament va organitzar unes jornades
de portes obertes. A l’acte d’inauguració
de les jornades del 23 d’abril hi va assistir
un bon nombre de veïns, que va escoltar
les paraules de l’alcalde, Alfons Garcia; la
regidora de Benestar Social, Cristina Borràs; i la directora dels Serveis Territorials
del Departament de Benestar Social i Família a Tarragona, Anna Maria Solé.
“Amb el dia d’avui donem per acabat un
llarg procés que comença fa deu mesos,
quan l’actual equip de govern va començar
a treballar pel nostre municipi. D’entrada,
ens vam trobar amb uns edificis destinats
a ser els centres de dia, però no estaven
dotats ni de contingut ni vida. Per aconseguir dotar-los d’aquest contingut i de vida
s’ha hagut de treballar molt des de tots els
departament de la casa”, va dir la regidora
Cristina Borràs.
L’alcalde Alfons Garcia va afegir:
“L’obertura dels centres de dia era un compromís amb les persones, tant amb la gent
gran que es mereix sobradament comptar
amb un equipament i un servei de qualitat;
com amb les seves famílies, perquè disposar d’un servei com aquest és un indicador
del nivell de benestar social del municipi
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant”.
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Un telèfon gratuït,
per parlar amb la
Policia Local
Per contactar directament amb
la Policia Local, ara podeu
trucar al 092. Aquest número de telèfon, que ha habilitat l’Ajuntament per millorar
i apropar el servei, és gratuït i
més fàcil de recordar, però només té cobertura dins del municipi.
Per trucar a la Policia Local des
de fora del terme municipal,
podeu continuar utilitzant el
telèfon 609 30 89 45. Aquest
número de mòbil és igualment
vàlid dins l’àmbit del municipi
i especialment útil en les zones
limítrofes amb altres municipis,
on les operadores de telefonia
han d’acabar d’afinar la configuració de les estacions bases
de telefonia.

L’empresa ANALP
col·laborarà amb el
consistori

El 23 d’abril es van
inaugurar unes
jornades de portes
obertes

El ple municipal del 29 de febrer va donar el seu vistiplau
al conveni amb ANALP GESTION SAU. En virtut d’aquest
conveni,
aquesta
empresa
col·laborarà amb l’Ajuntament
en la realització de diverses activitats i en el funcionament de
diversos serveis com ara: cursos
de formació empresarial, assessorament a nous emprenedors,
el servei dels centres de dia i els
menjadors escolars, activitats
esportives; així com en el sufragi
dels costos derivats de la gestió
energètica en les instal·lacions
esportives i els centres educatius i assistencials del municipi.

L’Ajuntament donarà
suport a la Cooperativa
de Vandellòs

El CAP de l’Hospitalet té una cadira de dentista nova
L’Ajuntament ha comprat una cadira per al servei de dentista del Centre d’Assistència Primària (CAP) de
l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta cadira, que substitueix la que hi havia, la utilitzaran molts veïns, perquè
aquest servei és un dels més demandats (els dimarts i dijous a la tarda, ja sigui a través del Servei Català de
Salut, mútua o bé per clínica privada).

Al ple del passat 2 de maig tots
els grups polítics van aprovar
el conveni de l’Ajuntament
amb l’Agrícola i Caixa Agrària
i Secció de Crèdit de Vandellòs,
SCCL, per tal que la cooperativa pugui dur a terme diverses actuacions de suport a la
producció agrària al municipi,
com ara millora d’equipaments,
retirada d’aigües residuals del
molí d’oli, neteja dels boscos
del municipi, subministrament
d’informació turística, visites
escolars, etc.
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ENRESA finalitza l’entrega de l’arxiu
fotogràfic a l’Ajuntament
El Centre Tecnològic Mestral (ENRESA)
va fer entrega el passat mes d’abril de
l’últim volum que completa el material
fotogràfic donat a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant sobre la
construcció de la central nuclear Vandellòs 1.

És un material sobre
la construcció de la
CN Vandellòs 1
En xifres totals s’ha cedit a l’Ajuntament
més de 6.000 fotografies, 3.000 negatius
i 240 contactes color, que destaquen pel
seu elevat valor històric, humà i documental.
El Centre Cultural Infant Pere va acollir
aquest petit acte formal amb la donació
realitzada per Enresa a l’Ajuntament.
Per part d’Enresa hi van assistir Amparo
Toledo, responsable de l’Àrea d’Administració i Sergi Margalef, coordinador
d’Activitats Formatives del CT Mestral;
mentre que el govern municipal va estar
representat per Àngels Pérez, 2a tinent
d’alcalde i regidora de Cultura, Patrimoni, Joventut i Comunicació.
La donació
A l’assumir Enresa la titularitat de Vandellòs 1 per al seu desmantellament, va
rebre d’Hifrensa un important arxiu grà-

D’esquerra a dreta, Sergi Margalef, coordinador d’activitats formatives del CT Mestral;
Àngels Pérez, 2a tinent d’alcalde; i Amparo Toledo, responsable de l’àrea d’administració
del CT Mestral, durant la donació de l’arxiu fotogràfic.

fic compost per 8.400 fotografies, 6.000
negatius, 240 contactes color i 300 diapositives que van ser catalogades i classificades. En aquest procés es van segregar
aquelles fotografies relatives a la construcció del calaix del reactor i que seran
utilitzades com a complement a la documentació per a confeccionar el projecte
d’enginyeria del Nivell 3 de desmantellament de Vandellòs 1. La resta de fotografies no tenien un interès específic per
ENRESA, però sí un elevat valor històric i
humà. Aquest és el motiu pel qual l’any
passat es va considerar oportú donar
aquest important arxiu a l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que
disposa d’una fototeca a través de la qual

podrà gestionar el material i possibilitarà
la consulta i la utilització del mateix per
part dels seus habitants.
De forma complementària a aquesta donació, el passat mes de setembre, es va
elaborar a partir d’aquest material una exposició fotogràfica sota el títol de “L’Obra
que va canviar el municipi”. Estava composta per més de 70 fotografies amb color
i en blanc i negre de l’època relativa als
treballs de construcció i explotació de la
central nuclear Vandellòs 1. L’exposició,
concebuda per Enresa com itinerant, recorre avui dia els diferents Espais Enresa
que l’empresa disposa al llarg de la geografia espanyola. Actualment pot visitar-se a Zorita (Guadalajara).

Tècnics de més de trenta països es reuneixen
al CT Mestral per compartir experiències
El Centre Tecnològic Mestral va acollir del 21 al 23 de maig una
reunió del Technical Advisory Group (TAG) del Programa de Cooperació Internacional per a l’Intercanvi d’Informació Científica i
Tècnica en Projectes de Desmantellament d’Instal·lacions Nuclears,
de la NEA/OCDE. Tècnics de més de trenta països van participar en
aquesta trobada d’experts en desmantellament.
Representants de Canadà, Japó, Taiwan, Suècia, França, Bèlgica,
EUA o Itàlia, entre altres països, van compartir els coneixements i
les experiències adquirides en el desmantellament d’instal·lacions
nuclears, a més d’haver visitat la instal·lació i l’Espai Enresa a Vandellòs.
Posteriorment, el grup d’experts es va desplaçar a Guadalajara, on
van poder conèixer de ben a prop els treballs que Enresa està duent
a terme en el desmantellament de la central nuclear José Cabrera.
El Technical Advisory Group (TAG) es reuneix cada sis mesos per actualitzar els avenços aconseguits en el terreny del desmantellament
d’instal·lacions nuclears.
Durant les sessions dutes a terme al CT Mestral, es va posar de ma-

Detall d’una de les sessions del TAG 52, celebrada al CT Mestral.

nifest l’èxit aconseguit al desmantellament de Vandellòs 1 i es va
destacar la seva conversió en un centre tecnològic de referència internacional i amb un volum de visites remarcable.

La Revista
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Neix la 1a Fira de producte
local “Fruits de la terra”
Organitzada per la mancomunitat que aplega Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT)
La pluja i el vent no van impedir que la 1a Fira de producte local de la MIDIT que va organitzar el passat 7 d’abril
aquesta mancomunitat que vetlla pel desenvolupament i
la diversificació econòmica de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) resultés un èxit.
Prova d’això són els 700 tasts de vins que es van fer en
total i la quantitat de gent que es va aplegar a la plaça,
on al llarg de la tarda-nit hi van actuar la Coral Arsis, la
banda municipal Clau de Vent, l’Orfeó Tivissà i Batadip de
Pratdip.
A la inauguració, el president de la MIDIT i alcalde, Alfons
Garcia, va recordar que l’objectiu d’aquesta fira és “donar
a conèixer els productes locals del nostre territori, que són
variats i de qualitat”.

Una trentena
d’establiments
participa en un
tast de vins del
territori
Una trentena d’establiments
turístics, sobretot de restauració, van prendre part el passat 20 de febrer en el tast de
vins organitzat per la MIDIT.
Els inscrits a aquest tast gratuït adreçat a aquest col·lectiu
de professionals van tenir
l’oportunitat de degustar una
quinzena de vins procedents
de 6 cellers del territori de la
mancomunitat.
A més de conèixer els vins
de la zona, van poder establir contactes amb els cellers
i intercanviar experiències i
opinions.

“La fira és una de les accions incloses dins del Pla Estratègic de la mancomunitat per afavorir la diversificació
econòmica i la consegüent generació d’ocupació, amb
l’any 2020 com a horitzó. En aquest projecte està implicat el sector públic i el sector privat, la qual cosa és molt
important per la suma d’esforços que, com se sol dir, fa la
força”, va explicar Garcia.
Així, en l’organització d’aquesta fira la Mancomunitat ha
col·laborat amb l’Ajuntament, el Patronat de Turisme de
Costa Daurada i Terres de l’Ebre, la Diputació de Tarragona, la DO Montsant i El Brogit Guiatges.
Gràcies a tots, els assistents van poder tastar els vins de 7
cellers de la zona; i comprar productes locals a les parades
de les cooperatives del territori.

Nova aula de formació al Viver d’empreses,
gràcies a un conveni amb ANAV
El Viver d’empreses disposa d’una nova aula
de formació, gràcies al conveni signat entre
l’empresa municipal que vetlla pel desenvolupament econòmic de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant (IDETSA) i l’Associació Nuclear AscóVandellòs II, A.I.E. (ANAV).
En virtut d’aquest acord, ANAV ha col·laborat
amb IDETSA, finançant íntegrament l’habilitació
d’aquesta nau de 75 m2 i els accessos adients.
L’anomenada “Aula ANAV” facilitarà la gestió
de formació per part de l’Oficina de recàrrega
d’ANAV, durant les aturades de la nuclear Vandellòs II; i per part del Viver d’empreses, que desenvolupa accions per la formació contínua de
treballadors i de joves, pel suport al sector empresarial i pel foment de la cultura emprenedora.
L’alcalde i president d’IDETSA, Alfons Garcia;
el regidor de Promoció Econòmica, Miguel Ángel Garcés; el gerent d’IDETSA, Joan Ramon
Benaiges; el director general d’Energia Nuclear

d’Endesa, José María Grávalos; i la cap de Comunicació i Relacions Externes d’ANAV, Montse
Godall, han visitat aquesta aula on es formaran
durant aquest període de recàrrega de Vandellòs
II unes 700 persones.
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Deu joves emprenedors reben els
“Premis Enfila el teu futur’
El projecte empresarial “Domòtica Davinci”, dels alumnes de l’INS
Berenguer d’Entença Jordi Herrero
Marco i Luc Alonso Dürig, ha guanyat el primer guardó dels “Premis
Enfila el teu futur” per a joves emprenedors de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Aquests estudiants de 1er de Batxillerat van idear una companyia de
serveis especialitzats en domòtica
per a particulars i empreses, tal com
es va explicar el 17 de maig a l’acte
de lliurament dels premis, celebrat a
la sala d’actes de l’institut.
El segon premi ha
anat a mans dels
també alumnes de
1er de Batxillerat
Daniel López Asensio i Zhulian Valeriev Ivanov; i el tercer premi ha
recaigut en l’alumna Elena López
Chavarría del Cicle Formatiu d’Educació Infantil.
També s’han concedit 3 accèssits:
el primer, a Roser Racionero Vives,
estudiant del Cicle Formatiu d’Educació Infantil; el segon, a Claudia

En la 5a edició han participat 45
alumnes de l’institut
Martínez Pescador, Mireia Perna
Vila i Andrea Páez Galice, alumnes
de 1er de Batxillerat; i el tercer, a
Melissa Rosa Gonçalves, de 1er de
Batxillerat.
En aquesta 5a edició dels premis, hi
ha participat un total de 45 joves,
que han presentat 25 projectes. Tots

ells han elaborat un Pla d’Empresa,
segons el model del Viver d’empreses d’IDETSA, amb l’ajut del professorat i del Servei d’Assessorament
d’Emprenedors (SAE).
L’objectiu dels Premis ‘Enfila el teu
futur’ per a joves emprenedors és
promocionar econòmicament el
territori, potenciar la seva diversificació econòmica, i aprofundir en
la difusió de l’esperit emprenedor,
ampliant el coneixement dels joves
a altres alternatives laborals basades
en el treball per compte propi.

“Volem que el nostre complex hoteler
fotografia: Nom Persona
sigui un referent a la zona”

Emprenedors
SAE: 977 820 820

fotografia: Nom Persona

Després d’un període d’inactivitat, la Figuerola Hotel va reobrir-se al públic el passat
mes de març, amb un nou equip directiu. Aquest equip s’ha proposat posicionar
aquest complex situat a Vandellòs, al cor de
les muntanyes de la Serra de Llaberia, com
un “referent a la zona” per als que vulguin
fer una escapada de cap de setmana en parella o en família i per als que necessitin un
espai per trobades de feina, bodes, reunions
i celebracions.
Els nous directors també tenen la voluntat de
potenciar la seva oferta culinària, apostant per
la qualitat i la varietat de plats, a uns preus assequibles. Amb aquesta idea, recentment han
organitzat les primeres Jornades gastronòmi-

Més informació a:

La façana de La Figuerola Hotel Golf&Spa.

ques del “Cochinillo de Cándido”, un plat pel
qual és conegut l’avi d’un dels socis (de l’Alberto López) al seu restaurant de Segòvia.
Un altre dels atractius de La Figuerola Hotel

Golf&Spa és el propi edifici on està ubicat: a
una antiga masia del segle XI totalment reconstruïda l’any 2003 respectant el seu estil
original; i inaugurada com a hotel l’any 2004
per la cadena f&g.
Els nous amos han volgut que l’hotel conservi aquest encant rústic, però que a la vegada
brindi els avenços tecnològics que exigeixen
els clients del segle XXI i han canviat la decoració en algunes àrees per donar-les un “toc
més modern i sofisticat”.
Per tot plegat, confien que les 67 habitacions amb què compten i els serveis que ofereixen (un camp de pitch&putt, spa, sales de
reunions i banquets, celler per tasts de vins,
etc.) no passaran inadvertits.

www.idetsa.net

@idetsa
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Del 22 d’abril al 3 de juny s’han celebrat les Jornades de la Tonyina, que en
aquesta 13a edició han presentat diverses novetats. Així, per donar-les un
impuls i posar-les a l’abast de tothom,
enguany s’ha incrementat el nombre
d’establiments de restauració participants. En total, n’hi ha hagut 12, que
han preparat menús amb la tonyina
com a ingredient principal a 15 i/30 euros (més informació a: www.jornadesdelatonyina.com).
Com a principal novetat, a 10 d’aquests
establiments i a 5 bars s’han ofert, a més,
“tonyi-tapes”, és a dir, tapes elaborades
amb tonyina per un preu de 2,5 euros
amb beguda inclosa. A una vintena de
comerços col·laboradors s’han pogut
aconseguir vals per tastar gratuïtament
les tonyi-tapes o per tenir descomptes en
els menús.
A la inauguració de les jornades, a “La
Tonyinada”, es van servir a la Plaça Catalunya un total de 800 clotxes d’aquest
peix i 700 “tonyitapes”. A més de
tastar aquests plats,
els assistents van
poder gaudir dels
espectacles de Foment Cultural, el Grup d’Havaneres del
Casal d’Avis, el Club de Gimnàstica Rít-

Nom de laTurisme
Secció

11

Novetats a les XIII
Jornades de la Tonyina

Hi ha hagut més establiments
participants i s’han ofert “tonyi-tapes”
mica de l’Hospitalet, l’Escola de dansa
Montse Sotero i la banda municipal Clau

de Vent; i visitar diverses parades comercials i de productes típics de la nostra
terra.
Els cursos de cuina gratuïts organitzats
també per la Regidoria de Turisme, Comerç, Consum i Platges de l’Ajuntament
han despertat molt interès, igualment, i
les places es van omplir de seguida.

Més de 200 cotxes japonesos es
concentren a l’Hospitalet
Un miler de persones es van aplegar els dies 27 i 28
d’abril a les instal·lacions del Club Nàutic HospitaletVandellòs (CNHV), amb motiu de la celebració de la
JapoFest 2012. Allí s’hi van concentrar més de 200
vehicles japonesos d’arreu d’Espanya i d’Andorra i hi
va haver parades d’espònsors i empreses relacionades
amb el món del motor, artistes de grafits, una exhibició
de Drift (vehicles derrapant), sessions de DJ, projeccions de vídeos d’altres concentracions, etc.
Per tot plegat, els organitzadors de la JapoFest 2012 (el
CNHV, juntament amb HPImports i la col·laboració de
l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament i diverses empreses),
han fet un balanç molt positiu d’aquesta iniciativa.

El municipi aposta pel turisme nàutic
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha refermat el seu compromís pel turisme
nàutic amb la signatura del conveni que vincula el municipi amb l’Estació Nàutica Costa Daurada. També han signat aquest acord Salou, Cambrils, Mont-roig
del Camp i l’Ametlla de Mar (que s’hi ha incorporat enguany).
A l’acte de signatura del conveni hi va assistir en representació del municipi,
el regidor de Turisme, Àlex Marfull, qui va fer una crida als alcaldes per sumar
serveis que repercuteixin en la qualitat de les platges de la zona.
El conveni es firma cada any i té com a finalitat donar suport a l’Estació Nàutica per tal que pugui realitzar diferents accions de promoció i comercialització
de les activitats nàutiques a les cinc poblacions, així com donar a conèixer la
seva oferta entre els residents a la seva àrea d’influència.
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Joventut

Nova oferta d’activitats
per al col·lectiu jove
Per tal que el jovent gaudeixi al màxim del
seu temps lliure a l’estiu, ara que han acabat les classes i que molts dels que treballen
podran agafar-se vacances, la Regidoria de
Joventut ha organitzat un ampli ventall de
propostes d’oci.
Així, al juliol s’iniciarà el nou programa d’activitats juvenils conegut com “Fest@’l teu”.
Únicament per acollir aquestes activitats
(tallers, dinàmiques de grup, sortides, etc.),
el Casal de Joves de l’Hospitalet de l’Infant
estarà obert a partir del 25 de juny de dilluns
a divendres, de les 10 a les 13 h. A la tardanit (de les 19 a les 24h), en canvi, els usuaris
del Casal podran utilitzar aquest equipament
lliurement: per jugar al ping-pong, al futbolí, fer servir els ordinadors, reunir-se amb els
amics, etc.
El mateix podran fer els usuaris del Casal de

Hi ha diverses propostes
previstes per aquest estiu
Joves de Vandellòs, de les 19 a les 24h, que
és quan estarà oberta aquesta instal·lació.
Aquests horaris seran vigents fins al 9 de setembre.
I al juliol també començarà el nou programa
d’activitats “Tok’l 2”, organitzat conjuntament per les àrees de Joventut dels ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
i Mont-roig del Camp i Miami Platja. Contindrà, com és habitual, diverses sortides a
uns preus molts assequibles. Per exemple, a
l’Aquopolis. Com a novetat, aquest programa inclourà alguna proposta adreçada exclusivament als majors d’edat.

Russian Red i The Wedding
Present seran els caps de
cartell del PALMFEST 2012

Èxit del I Tapeteo al carrer
El I Tapeteo al carrer, organitzat per l’Associació
de Música Electrònica de l’Hospitalet de l’Infant
(AMEH), amb la col·laboració de l’Ajuntament,
va omplir de vida la Plaça del Pou el dissabte
26 de maig. Tot el públic va poder gaudir de
l’’actuació del grup de rumba “Jaleo y compás” i
del dj Nögue i s’hi van oferir dues cerveses o dos
“tintos” més tapa, per 3 euros.
Aquesta entitat local està preparant el II AMEH
Summer Festival per al proper 11 d’agost. Us esperen a l’Hospitalet de l’Infant!

Més informació a:
@CasalJoves
http://www.facebook.com/CasalJoves

Del 26 al 29 de juliol se celebrarà a
l’Hospitalet de l’Infant la setena edició del PALMFEST, el festival de música independent per excel·lència a la
Cosa Daurada i sud de Catalunya. En
aquesta edició, els caps de cartell seran
els grups Russian Red, estrella a nivell
estatal; i The Wedding Present, un grup
clau dins la música independent internacional dels últims 25 anys (amb 18
singles en el top 40 anglès), segons ha
informat AMA, l’entitat que promou el
festival.
Pels escenaris ubicats a les instal·lacions
del Club Nàutic i les platges passaran
també altres bandes amb projecció
com ara: Litoral, el grup paral·lel de
Pau Roca Roca i Iván Cueva de La Habitación Roja i Edu Baos de Tachenko,
entre altres grans de l’indie estatal; Pegasvs, la gran revelació de l’any a cops de pista i reminiscències krautrock; i el
tarragoní Albert Jordà, que mostrarà la seva vessant més optimista en un important gir artístic motivat per la publicació del recent àlbum “La vida esclata quan
es para el temps” . També hi actuaran dues joies procedents de les Illes Balears
que comparteixen alguns dels seus membres però representen dos dels extrems
més dinàmics de la nova generació de bandes independents:The Last Dandies i
The Mazipan Man; els britànics We Have Band, l’ex Kraftwerk Wolfgang Flür, els
saragossans Bigott, els murcians Klaus & Kinski, els barcelonins Doble Pletina i
els reusencs Islandia Nunca Quema, entre altres.
A partir del 25 de juny es posaran a la venda entrades rebaixades per als veïns
del municipi, en els punts de venda habituals. Enguany hi haurà un descompte
encara més gran per als joves d’entre 18 i 22 anys (els abonaments es podran
comprar només als Casals de Joves). Més informació a: www.palmfest.es

La Revista

Entrevista a l’alcalde
Esports
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Unes 200 persones participen en la 3ª
“Pujada a la Portella”
Tal com van preveure els organitzadors de la 3a Cursa i
Caminada de Muntanya “Pujada a la Portella” (el Centre Excursionista Serres del Mestral, amb l’Ajuntament
de i la seva Àrea d’Esports; i el suport de diverses empreses i entitats), unes 200 persones van prendre part el
4 de març en aquesta prova: 132 dins de la modalitat
de cursa i 70 dins de la modalitat de caminada.
Més informació i resultats a: www.tretzesports.es

Les competicions de ball omplen de gom
a gom el pavelló de l’Hospitalet
La capacitat del pavelló d’esports de l’Hospitalet de l’Infant va quedar totalment ocupada el cap de setmana del 5 i 6 de maig amb motiu de la celebració de diverses competicions de ball. I és que a la pista d’aquest equipament municipal, hi van ballar 480 parelles d’entre 10 i 55 anys, la majoria
de les quals procedents de Catalunya però també de la resta d’Espanya i
entre els dos dies es van vendre les 1.000 entrades que es van posar a la
venda.
Els hotels del municipi que hi havia oberts també es van omplir i els bars
i restaurants de la zona van tenir molt negoci. El regidor de Turisme, Àlex
Marful; i la regidora d’Esports, Pilar Morales, han valorat especialment la
promoció turística del municipi que ha suposat la celebració d’aquest esdeveniment. En aquest sentit, cal tenir en compte que les càmeres de la Televisió de Catalunya van gravar l’espectacle perquè aquest mes de juny sigui
emès pel canal Esport 3 i pels canals de TDI de Catalunya.
Entre les competicions disputades, cal destacar el I Open Nacional
l’Hospitalet de l’Infant, puntuable per al rànquing nacional, que va tenir lloc
dissabte en les disciplines estàndard i llatins; i el Campionat de Catalunya
de Clubs 2012, en format Final Four, com a cloenda de la II Lliga Catalana
de Clubs, celebrat diumenge.
A banda d’aquestes competicions, organitzades per ATA Producciones
y Eventos, amb la col·laboració de les regidories d’Esports i Turisme de
l’Ajuntament i la Federació Catalana de Ball Esportiu, el pavelló va acollir
diversos opens no puntuables: de vals, tango, quick-step, rumba, samba i
txa-txa-txa. Diumenge, a més, el Club de Gimnàstica Rítmica i Aerorítmik de
l’Hospitalet de l’Infant va oferir una exhibició d’aerorítmik.

El CE Àster Hospitalet, subcampió de la
Copa Costa Daurada de Pàdel
Els dies 5 i 6 de maig es va jugar la Copa Costa Daurada de Pàdel de les Terres de l’Ebre a les instal·lacions
del Club de Tennis Johnny Montañés de Sant Carles de
la Ràpita. Els equips participants van ser els tres primers
classificats de la Lliga de Pàdel Terres de l’Ebre de Segona Divisió de la primera volta més el club organitzador,
és a dir, el CT Johnny Montañés C, el CT Benicarló, el
CT Vinarós B i el CE Àster Hospitalet.
El CT Benicarló va quedar primer; i el CE Àster Hospitalet, segon.

Celebrada la 28a edició de la Marxa
Cicloturista “Ruta del Mestral”
Aquesta marxa de caràcter no competitiu que organitza
la Penya Ciclista l’Hospitalet de l’Infant va celebrar-se
el 29 d’abril amb un nou recorregut més exigent i a la
vegada més bonic, que va constar de 102 km. Els més
d’un centenar de participants van sortir de l’Hospitalet
de l’Infant i van fer una ruta que els va portar a diversos
indrets, com ara Pratdip, Santa Maria, Llaberia, Marçà,
Colldejou, Mont-roig, etc. El sol va lluir durant tota la
jornada. Més detalls a: http://webfacil.tinet.cat/pchi

La piscina coberta de l’Hospitalet acull
el campionat territorial de natació
Uns 150 infants de 8 clubs de la província de Tarragona, entre els quals hi havia 8 del club de natació del
nostre municipi, van participar el passat 28 d’abril al
campionat territorial de natació escolar, amb classificació directa pel Campionat de Catalunya, que es va
disputar a la piscina coberta de l’Hospitalet.
El Club de natació de l’Àrea d’Esports de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant va aconseguir la medalla d’or en
la modalitat de braça cadet femení (100m) per Laura
Camacho González i una medalla de plata en la modalitat de relleus 4x25 benjamí.

L’Hospitalet de l’Infant alberga la Copa de Catalunya
de Judo de les categories infantil i cadet
El pavelló esportiu de l’Hospitalet va ser la seu de la Copa de Catalunya de
Judo de les categories infantil (sub-15) i cadet (sub-17) el dissabte 10 de març.
En aquest esdeveniment, organitzat per la Federació Catalana de Judo amb la
col·laboració de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament i el Club de Judo Hospitalet
de l’Infant, hi van participar uns 400 esportistes.
El mateix pavelló va albergar l’endemà la “XXI Trobada dels Judoxics”. Així és
com el Club de Judo Hospitalet de l’Infant, el Club Judo Vital Esport, l’Ajutament
i la Delegació de Judo, van anomenar la jornada lúdica adreçada als joves judoques i els seus pares.
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Esports

S’amplia l’oferta
esportiva d’estiu
ran activitats fins a la setmana del 3 al
7 de setembre i no fins al mes d’agost,
com era habitual. Durant aquesta setmana també es duran a terme unes estades
esportives en anglès, dirigides a nens i
nenes de 4 a 14 anys.
Els “Casals d’estiu”,
previstos a Vandellòs i
a l’Hospitalet, a més,
començaran una hora
abans (a les 9), de forma que les famílies s’estalviaran el servei
d’acollida i podran recollir els infants a
les 13.30 hores. Si ho prefereixen, també
podran utilitzar el servei de menjador.

possibilitat als infants de totes les edats
d’apuntar-se al “Multiesports” i jugar a
futbol, handbol, bàsquet, tennis, pàdel,
etcètera.
També cal destacar els cursos de pàdel
a Vandellòs, previstos per al mes de
juliol. I els horaris
ampliats del gimnàs de l’Hospitalet:
els caps de setmana
estarà obert el dissabte a la tarda (de 9 a
20h ininterrompudament) i diumenge al
matí (de les 10 a les 13h). També s’ampliarà l’horari d’obertura del gimnàs i les
pistes de Vandellòs.
En funció del nombre d’inscrits, hi haurà
natació sincronitzada per als nens d’entre 6 i 14 anys. El que sí hi haurà segur
seran cursos de natació, a la piscina de
l’Hospitalet i a la de Vandellòs.
D’altra banda, cada dimecres dels mesos de juliol i agost, s’oferiran activitats
dirigides davant de les guinguetes de la
platja de l’Arenal i de la Punta del Riu. A
la platja de l’Arenal, així mateix, estarà
disponible la ludoteca i la Base Nàutica.
I a tota aquesta oferta cal afegir-hi les activitats puntuals previstes per l’Àrea d’Esports i per les entitats locals esportives.

Els preus s’han reduït
considerablement

L’oferta esportiva d’estiu ja està al vostre
abast. Al material que ha editat l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament i al web municipal (www.vandellos-hospitalet.cat),
podeu comprovar que d’una banda
s’ha incrementat el nombre d’activitats
previstes, i de l’altra s’han rebaixat els
preus per als empadronats a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
Les “colònies de poble en poble”, adreçades a infants d’entre 4 i 14 anys, tindran lloc del 25 al 28 de juny i costaran
un 40% menys que l’any passat (80 euros, exactament) per als censats al municipi. Enguany, com a novetat, durant
aquesta setmana també estaran oberts
els Casals d’estiu, per aquells que vulguin fer activitats sense allotjar-se fora
de casa.
Una altra de les novetats és que s’oferi-

Més novetats
Als Casals d’estiu, on s’ha aplicat una
rebaixa de més del 50% per als empadronats, els més petits (de 3 a 6 anys)
podran participar en diverses activitats,
perquè s’han organitzat diferents setmanes temàtiques (culturals, dedicades a
les Olímpiades, la natura i el reciclatge;
i l’univers). Els nens més grans (de fins a
14 anys), practicaran activitats esportives
a l’Estació Nàutica, d’aventura, esports
col·lectius i individuals, jocs i sortides.
A la tarda (de les 15.30 a les 17.30h),
igualment com a novetat, es brindarà la

El “Dia Internacional
de la Família”, a la
residència Àster

Equip de regates de la classe Optimist
del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs
Aquest és l’equip de regates de la classe Optimist del Club Nàutic
Hospitalet-Vandellòs (CNHV) que ha participat recentment en la II
Regata Ascens Optimist, organitzada pel CNHV. A causa de les condicions meteorològiques adverses, el dissabte 14 d’abril va tenir lloc
la primera i única sortida d’aquest campionat, que també s’havia de
disputar el 15 d’abril. Trobareu els resultats i informació de la final del
Campionat de Catalunya de Pesca Submarina, prevista a l’Hospitalet
els dies 8, 9 i 10 de juny a: www.cnhv.net.

L’Alberg Residència Esportiva Àster ha participat recentment
en el programa “Dia Internacional de la Família”, impulsat
des de l’Agència Catalana de la Joventut. En el marc d’aquest
programa, un total de 23 famílies (79 persones en total, entre
pares i fills) s’hi van allotjar els dies 26 i 27 de maig.
Aquestes famílies, a més de gaudir de les instal·lacions esportives i pròpies de l’alberg, van poder prendre part en dues
activitats pensades per a elles: un espectacle de màgia i unes
classes d’aquagym i natació.

La Revista

El Medi / Salut
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Els nens han celebrat el Dia de l’Arbre
En aquesta jornada hi van
participar gairebé 700 infants
La setantena d’estudiants de l’Escola Valdelors va celebar el Dia de l’Arbre el 27 de març. El mateix van
fer el 18 d’abril més d’un centenar d’alumnes de la
llar d’infants Sol i Vent; i el 19 d’abril, els més de 500
alumnes de l’Escola Mestral.
Tots ells van plantar diferents espècies autòctones. En
el cas dels alumnes de l’Escola Valdelors, al barranc
de Remullà; en el dels alumnes de P-1 i P-2 de la llar
d’infants, al pati del centre; i en el dels alumnes de
l’Escola Mestral, a diverses zones de l’Hospitalet.

Es renova
el certificat
de qualitat
ambiental EMAS
Conscient de l’impacte ambiental de la gestió de les seves activitats, l’Ajuntament té implantat
un Sistema de Gestió Ambiental
que compleix els requisits establerts pel Reglament EMAS
1221/2009. Això ho ha verificat
la Direcció General de Qualitat
Ambiental de la Generalitat de
Catalunya i l’empresa externa
que ha realitzat una auditoria
per comprovar que el consistori
aplica aquest sistema de reconeixement europeu en la gestió
de les platges, l’abastament d’aigua potable i la recollida de residus i deixalleries del municipi.
Per haver fet bé els deures,
doncs, l’Ajuntament ha aconseguit renovar el certificat de qualitat ambiental de l’EMAS, que
té una vigència de 3 anys.

Salut
L’Associació
de Donants de Sang
del Baix Camp, a casa nostra
Des que l’Associació de Donants de Sang
del Baix Camp es va fundar l’any 1999,
sempre hi ha hagut delegació a Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant. S’hi ha treballat
amb il·lusió i constància i els resultats de
les campanyes de donació han estat prou
satisfactoris, encara que no suficients per
assolir un bon índex que ens permeti
apropar-nos a l’autosuficiència. Però
això no passa només a Vandellòs i
l’Hospitalet, sinó que altres poblacions
de tot Catalunya pateixen igualment la
manca de l’índex ideal i és així que ens cal seguir treballant amb força i insistència.
Aquest darrer mandat, el vostre Ajuntament ha escollit dues persones per col·laborar amb
nosaltres i fer augmentar aquest índex que tanta falta ens fa per garantir les reserves de sang
als nostres hospitals. L’una és l’Anna Castellnou Barceló, que treballarà en la promoció
de les campanyes a Vandellòs; i l’altra és la Teresa Espejo, que ho farà a la delegació de
l’Hospitalet de l’Infant.
A totes dues, felicitats per ser un exemple de solidaritat i per posar-vos al capdavant de
la delegació de l’Associació. La sang que recaptem és un bé preuat que moltes persones
malaltes esperen per a la seva millora i curació.
L’Associació de Donants de Sang del Baix Camp
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Cultura

Es crea el Consell Editorial Municipal
Actualment està
integrat per 6 membres
L’Ajuntament ha creat el Consell Editorial Municipal. Aquest consell assessor
ha de servir per orientar el consistori en
relació a la tasca editorial vinculada al
patrimoni social i cultural local.
Està presidit per l’alcalde, Alfons Garcia; mentre que la vicepresidència
recau en la regidora de Cultura i Patrimoni, Àngels Pérez; i la secretaria,
en el tècnic de Cultura, Alexis Castillo.
Els vocals són tres persones vinculades
i coneixedores del patrimoni social i
cultural del municipi, i de vàlua acadèmica reconeguda, designades per
la Regidoria de Cultura i Patrimoni:
l’historiador Ferran Castellví, responsable de l’Antena del Coneixement de
la URV a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant; Joan Vernet, historiador local
i filòleg; i Joan Menchon, arqueòleg
de l’Ajuntament de Tarragona. Poste-

riorment, es podran incorporar nous
membres.
Aquest òrgan assessor té com a objectiu proposar i planificar el projecte i

les línies editorials municipals i les accions de desenvolupament de les línies
editorials; així com proposar els projectes d’edició i fer-ne el seguiment.

El Festival de Poesia de
Vandellòs homenatja
Carles Hac Mor

Una exposició commemora els darrers
25 anys de bitlles a l’Hospitalet
Del 12 al 27 de maig es va poder veure a la Sala Infant Pere de
l’Hospitalet de l’Infant una exposició commemorativa dels 25 anys de
la recuperació del joc de bitlles a l’Hospitalet de l’Infant. Es va titular
“Bitlles, bitllots i garrots” i la va organitzar l’entitat Foment Cultural
de l’Hospitalet de l’Infant, amb el suport de la Regidoria de Cultura i
Patrimoni.
Aquesta mostra d’imatges, retalls de diari, notes, etc. del que ha estat
la difusió del joc en aquests darrers 25 anys, amb la participació activa del Grup de Bitlles del Foment Cultural, va servir d’homenatge als
jugadors i als pobles que han contribuït a enfortir aquest joc popular.

Més informació sobre l’oferta
cultural i venda d’entrades a:

www.culturaalabast.cat

El divendres 1 de juny es va celebrar la sisena edició de
“Bouesia”, el Festival de Poesia de Vandellòs. Aquest festival
ha estat dedicat enguany a Carles Hac Mor, guanyador del
Premi de Poesia Jocs Florals 2012.
El poeta lleidatà va prendre part en aquesta jornada cultural
organitzada pel Centre d’Estudis de la Vall, amb el patrocini de l’Ajuntament i la col·laboració de Rabera de Bouetes,
músics i poetes locals, l’Escola Valdelors de Vandellòs i el
Bar Can Macari.
A més de comptar amb la seva presència, els participants
van poder gaudir d’una caminada pels carrers del poble,
amenitzada per músics locals i la recitació de poemes a
diversos racons. Després, hi va haver un sopar popular a
la plaça, seguit d’un recital de poesia i diverses actuacions
musicals i performances a Cal Macari.

La Revista

Des del passat 7 de maig, és oberta a
l’Hospitalet de l’Infant una Antena del
Coneixement del Campus Extens de la
Universitat Rovira i Virgili (URV). És un
centre d’aquesta universitat de referència al municipi per apropar el coneixement a la societat mitjançant la difusió
de la cultura, la ciència i la tecnologia.
El Campus Extens pretén captar les necessitats de cada territori i donar-hi respostes a través de diferents activitats
que organitza la universitat, així com de
l’organització d’altres conferències, jornades i actes d’interès pel municipi.
La seu de l’Antena està ubicada a les
instal·lacions del Centre Cultural Infant
Pere gràcies a l’esforç econòmic de
l’Ajuntament, que n’assumeix els costos.
El seu responsable, l’historiador Ferran
Castellví, atén la ciutadania en aquest
emplaçament els dilluns, dimarts i dijous, de les 17 a les 20 hores, de forma
altruista (tel. 670 502 177).
Amb aquest projecte, el consistori pretén

Cultura
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S’obre l’Antena del
Coneixement de la URV
Està ubicada al Centre
Cultural Infant Pere de
l’Hospitalet
consolidar la implantació de la universitat al municipi, completant les relacions més específiques que la URV té
amb l’Empresa Nacional de Residuos,
ENRESA, a través del Centre Tecnològic
Mestral; així com les relacions puntuals
que ha tingut la Fundació de la URV
amb l’empresa municipal IDETSA i amb
la mancomunitat que vetlla pel desenvolupament de Vandellòs i l’Hospitalet de

l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT), segons
va explicar l’alcalde, Alfons Garcia, a
l’acte de presentació de l’Antena el passat 20 d’abril. En aquest acte a més del
batlle i el responsable de l’Antena, hi van
ser presents també el rector de la URV,
Francesc Xavier Grau; la regidora de Cultura, Patrimoni i Comunicació, Àngels
Pérez; i la vicerectora de Societat i Relacions Institucionals, Encarnació Ricart.
Tots els assistents van poder gaudir de la
primera activitat de l’Antena: el concert
“Clàssics del Jazz”, a càrrec de la Cobla
Reus Jove.
Més detalls a: http://www.urv.cat/antenes_coneixement/vandellos_hospitalet/

Una trentena de persones forma part ja del Club de Lectura
La crida a la ciutadania feta des de la Biblioteca Infant Pere de l’Hospitalet
per formar un club de lectura ha tingut molt bona resposta. A hores d’ara
compta amb una trentena d’inscrits que al llarg de l’any han llegit i conversat
a l’entorn de 5 llibres: Les noies de Xangai, No hay que morir dos veces, Tòkio
blues, Los ojos amarillos de los cocodrilos i La ternura del dragón.
Aquest grup de persones, de diferents edats i professions, s’ha reunit un dimecres de cada mes, a les 19h, a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural
Infant Pere per comentar els llibres proposats i cedits per la biblioteca, segons
ha explicat satisfeta la impulsora d’aquest projecte per fomentar la lectura, la
bibliotecària de l’Hospitalet de l’Infant Marta Fíguls.
Després de l’estiu, el 17 d’octubre, es reprendran aquestes sessions, amb els
comentaris de l’obra La peculiar tristesa del pastís de llimona. També tornaran
a la tardor les sessions del ” Club Infantil de lectura en veu alta”, que va néixer el passat mes de maig. Aquest club, amb reunions setmanals, està adreçat
als nens i nenes de 7 o 8 anys que estiguin interessats en llegir en veu alta i fer
després comprensió lectora. Una desena d’infants s’hi ha apuntat ja. Els interessats en prendre part en aquestes iniciatives han de dirigir-se a la biblioteca.
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Ensenyament

Els alumnes de P-2,
Batxillerat i cicles
formatius també podran
rebre subvencions
Per donar suport a la comunitat escolar del municipi, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar el
30 de maig, per unanimitat, el
programa municipal de subvencions per a l’ensenyament
per al curs 2012-2013. Aquest
suport es concretarà en 3 línies d’actuació: ajuts per la
compra i reutilització dels
llibres de text dels alumnes
dels centres educatius Escola
Mestral, Escola Valdelors, INS
Berenguer d’Entença i llars
d’infants Sol i Vent i Patufets;
i ajuts per pagar els cursos de
català i els cursos d’adults.
Com a novetat, tots els beneficiaris d’aquests subvencions
hauran d’acreditar que estan empadronats al municipi
abans de l’1 de gener de 2012.
Pel que fa als ajuts per la
compra de llibres de text dels
alumnes, se subvencionarà en
un 50% el preu dels llibres
de text, impresos i digitals, i
els ordinadors escolars dels

L’Ajuntament donarà més ajuts
per pagar els llibres de text
alumnes que cursen ESO a
l’institut; així com el preu dels
llibres de text dels alumnes de
les escoles.
Aquest ajut passarà a ser del
75% per aquells alumnes que
faci més de 3 anys que estiguin empadronats al municipi, segons ha explicat la regidora d’Ensenyament, Cristina
Borràs.
Una altra de les novetats és
que el curs vinent els alumnes
de P-2 de les llars d’infants Sol
i Vent i Patufets i els alumnes
de Batxillerat i cicles formatius
també es podran beneficiar
d’aquests ajuts. En concret,
podran rebre una subvenció
del 50% del preu dels llibres
(en el cas dels alumnes de Batxillerat i cicles formatius, 120

L’institut ha organitzat el sisè
Conta contes ambiental
Enguany, com a novetat,
aquesta iniciativa inclosa dins
el Programa Escola Verda, ha
constat de dues sessions per
a cada grup escolar: una dedicada a jocs realitzats amb
materials reciclats i reutilitzats,
que els alumnes de 1r del Cicle
Superior d’Educació Infantil
de l’INS Berenguer d’Entença
van organitzar el 28 de març
per als alumnes d’educació

infantil de les escoles Mestral
i Valdelors; i una altra, a la representació d’un conte de temàtica ambiental, durant els
mesos d’abril i maig, a càrrec
dels alumnes de 2n del Cicle
Superior d’Educació Infantil de
l’institut, per als alumnes de
P-3,4 i 5 de l’Escola Mestral i
de l’Escola Valdelors i també
per als de la llar d’infants Patufets.

euros com a màxim i hauran
de demostrar que estan inscrits al padró des d’abans de
l’1 de gener de 2009).
Ajuts per als cursos d’adults i
de llengua catalana
El consistori ajudarà també
les persones que es matriculin
als cursos de català realitzats
pel Centre de Normalització
Lingüística en conveni amb
l’Ajuntament. D’aquesta manera, subvencionarà el 100%

del preu de la matrícula pagada per a tots els cursos no
gratuïts, excepte, si fos el cas,
del curs de nivell D, que serà
subvencionat el 50%.
Els veïns que s’inscriguin als
cursos d’adults (de preparació
per a la prova per a l’obtenció
del Graduat en Educació Secundària i l’accés als Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior) també podran optar a
una subvenció del 100% del
preu de la matrícula.

Es mantenen els preus de les llars
d’infants i l’Escola de Música
El Ple de l’Ajuntament va donar llum verd el 2 de maig, amb
els vots a favor del PSC i la FIC i el vot en contra de CiU, als
preus públics de les llars d’infants municipals i l’Escola de Música per al curs 2012-2013. En línies generals, aquests preus
es mantindran i en el cas dels de l’Escola de Música fins i tot
s’arrodoniran a la baixa per als alumnes menors de 18 anys,
per tal d’incentivar la inscripció dels més joves. Per contra,
s’incrementarà en 9 euros la quota d’adults (el curs que ve
pagaran 60 euros al mes), però s’oferirà un descompte superior a aquest augment (del 10%) si es fa un pagament únic a
l’octubre.
Tenint en compte l’esforç econòmic que fa l’Ajuntament per
oferir el servei de l’Escola de Música (assumeix la major part
del cost anual mitjà per alumne, que és de 2.520 euros aproximadament) i que s’ha reduït l’aportació de la Generalitat de
600 a 460 euros per alumne menor de 18 anys, s’imposarà un
recàrrec del 50% per als no empadronats al municipi. Per garantir la continuïtat dels antics alumnes no empadronats, però,
es farà una gradació del recàrrec del 20%, 30% i 40%, segons
els criteris d’antiguitat escolar que determini l’Escola. Fins al
moment, més de 200 persones s’hi han matriculat al nou curs.
Els preus de les llars d’infants també es veuran modificats lleugerament, com a conseqüència de les retallades de la Generalitat. Així, tot i que fins al moment l’aportació del Govern
català s’ha reduït de 1.800 a 1.600 euros per alumne (i es preveu que hi haurà més reduccions), l’Ajuntament continuarà
assumint la major part de la despesa i aplicarà uns arrodoniments mínims (2 euros més a la matrícula i als nadons; 5 euros
més als alumnes de P-1 i 4 euros més al servei d’acollida, que
ampliarà el seu horari). No obstant això, els preus seguiran
sent molt inferiors al que es paguen en altres poblacions de la
demarcació (uns 70 euros mensuals de mitjana).

La Revista

Cuina / Entitats
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Gazpacho
manchego
Ingredients
Conill ( també es pot fer amb carn de caça o pollastre)
“Torta Cerceña”
Alls
Caldo

Elaboració

Aquesta és una de les receptes que s’han publicat al bloc creat des dels Punts
Òmnia del municipi per participar en la Marató de la pobresa de Tv3 (http://cuinadetots.blogspot.com). L’objectiu d’aquesta iniciativa, que resta oberta a tothom
que hi vulgui penjar una recepta econòmica, és acostar la ciutadania als Punts
Òmnia i obrir debat, informar i aprofundir en els temes socials. Al bloc dels
Punts hi podeu trobar més informació: http://omniahospinf.blogspot.com i també a la pàgina de Facebook (Punt Omnia Vandellòs-Hospitalet Infant).

Aquest menjar típic dels pastors i la gent del camp, que es feia
amb la torta a la brasa i carn de caça, es prepara així: en una
cassola s’hi posa el conill amb oli i grans d’all ben rostit. S’hi
afegeix la torta (que ja tindrem preparada i esmicolada) i es
cobreix tot amb aigua o millor amb caldo.
Es deixa que la barreja faci xup xup i s’hi afegeix caldo si cal i
es rectifica de sal i pebre.
Espero que us agradi aquest plat!

Cuinera:
Júlia Garcia

fotografia: Nom Persona

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Vandellòs SCCL

President: Ramón Arb
ós Margalef
Sotspresident/ Geren
t: Josep Escoda Boquera

Per la cooperativa de Vandellòs,
que és així com tothom anomena
a aquesta entitat, donar suport a la
producció agrària del municipi és la
seva prioritat. I amb aquest finalitat,
està treballant en diverses vessants:
valorització del producte, assessorament tècnic, formació i dinamització
del sector agrari.
Un dels seus principals objectius, segons assenyala el que és president
de la cooperativa des de fa gairebé
3 anys, Ramón Arbós, és millorar el
tractament de les aigües residuals del
Molí d’Oli. Per fer-ho, estan mirant
l’opció més adequada, perquè fins
ara tenien contractada una empresa
que les gestionava i el cost repercutia
en el preu de producció de l’oli.
L’oli, de fet, és el producte estrella de
la cooperativa i cada any en produeix una mitjana de 15.000 litres. El
75% es ven a l’Agrobotiga; i la res-

ta,
a la Unió de Cooperatives. Per
fotografia: Nom Persona
promocionar-lo i augmentar-ne les
vendes, l’entitat està visitant els resfotografia: Nom Persona
taurants del municipi i ha participat
en diverses iniciatives organitzades
per la MIDIT. D’aquesta manera, està donant a conèixer aquest oli verge extra afruitat, de tonalitat verdosa,
que s’obté de la barreja d’olives arbequines i d’altres varietats (Regué i
Salivenca). Aquesta combinació és la
que fa que tingui un sabor agradable
en cru i que aguanti més temps, explica Arbós.
Hi ha alguns socis, però, que continuen apostant també per conrear
fruits secs. Així, per posar en valor la
collita d’avellanes i vendre-les en diferents formats, l’entitat ha comprat
una màquina per envasar-les al buit i
una altra per dosificar els continguts.
Amb la mateixa voluntat d’elaborar i
comercialitzar productes autòctons,

un dels socis i membres de la
junta, l’Eduard Margalef, està treballant en la producció de sabó
artesanal elaborat amb oli.
La cooperativa també vol ampliar la varietat de productes que
es vénen a l’Agrobotiga, per ferla més atractiva (és oberta de
dilluns a dissabte, de les 9 a les
13h i de les 16 a les 20h). Així, per exemple, hi ha introduït
congelats.
També té en projecte editar
una revista per als socis i posar en marxa una pàgina web.
Per fer tot plegat, compta amb
l’esforç i la dedicació dels
seus membres, la majoria
dels quals tenen altres treballs
no relacionats amb l’agricultura, perquè viure del sector
agrari resulta complicat, segons expliquen.

Secretari: Fredefotografia:
ric EscodaNom
Gil Persona

Sotssecretari: Josep Jau
me Gil Laboria
Tresorer: Josep Escod
a Gil
Sotstresorer: Julià Racio
nero Vives
Vocal: Remigi Margalef
Vernet
Interventors de comp
tes: Jordi Alcait Boquera, Eduard Margalef
Ricarte i Antonio
Sabaté Gil
Dades de contacte:
C/ La font, 4. C.P.
43891 de Vandellòs. Tel
èfon: 977824040.
Correu electrònic: co
opvandellos@tinet.
org
Nombre de socis: 115
Principals activitats: l’A
grobotiga (venda
d’oli propi, fruits secs,
etc.); el Moli d’olimolturació d’olives tan
t de socis com de
no socis; i compra-ven
da de fruits secs i
garrofes; la Festa de l’O
li.
Any de fundació de la
Secció de Crèdit:
28 d’abril de 1959
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Serveis
Horari
de trens
Tortosa
Tortosa
6.156.15

6.51
6.51

7.01
7.01

Barcelona
Barcelona

7.20
7.20

8.33
8.33

RE* 06.15
06.51
07.01
07.21
08.35
7.45
7.45
8.20
8.20
8.30
8.30
8.52
8.52
10.00
10.00
RE

(1)(1)

07.48 08.27 08.37 08.56 10.05
9.189.18

9.56
9.56

10.08
10.08

11.30
11.30

10.25
10.25

13.24
13.24
14.00
14.00
14.08
14.08
14.28
14.28
15.35
15.35
CE 09.18
09.56
10.05
10.32
11.35

RE

15.50
15.50

16.24
16.24

16.42
16.42

16.59
16.59

18.05
18.05

10.45 11.26 11.36
11.56
13.05
17.31
17.31
17.50
17.50
19.00
19.00 (2)(2)

17.25
17.25
17.59
17.59
18.11
18.11
CE 13.24
14.00
14.08
14.28 15.35
18.50
18.50

19.26
19.26

19.35
19.35

18.30
18.30

19.35
19.35 (3)(3)

19.55
19.55

21.00
21.00 (4)(4)

19.37
19.37
20.33
20.33
22.01
22.01
20.19
20.19
20.58
20.58
CE 15.54
16.29
16.39
16.58
18.05

CE 17.25 17.59 18.11 18.30 19.35
(1) (1)
NoNo
circula
circula
els els
diumenges
diumenges
ni els
ni els
dies
dies
21,21,
2222
i 24/04
i 24/04
i 1/05.
i 1/05.
(2) (2)
Només
Només
circula
circula
els els
diumenges
diumenges
i els
i els
dies
dies
21,21,
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i 24/04
i 24/04
i 1/05.
i 1/05.
(3) (3)
NoNo
circula
circula
els els
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dissabtes.
Circula
Circula
el 22/04.
el 22/04.
(4) (4)
Els Els
diumenges
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dies
dies
24/04
24/04
i 1/05
i 1/05
circula
circula
com
com
a Delta.
a Delta.

CE**18.03 18.37 18.46 19.12 20.35
CE 18.50 19.26 19.37 19.57 21.05
DELTA
DELTA

CATALUNYA
CATALUNYA
EXPRES
EXPRES

REGIONAL
REGIONAL
EXPRES
EXPRES

Barcelona
Barcelona

Reg.
Reg.

Demografia

Tortosa

6.06
6.06

7.24
7.24

7.49
7.49

8.28

9.33
9.33

10.34
10.34

11.04
11.04

10
11.40

(1)

RE* 06.03
07.06
07.309.31
07.39 10.05
08.17
8.03
8.03
9.04
9.04
9.31
CE

08.03
09.07
09.2712.29
09.40 13.04
10.15
11.03
11.03
12.03
12.03
12.29

RE

13.30
13.30
14.30
14.30
14.53
(2)
09.33
10.37
10.5514.53
11.05 15.34
11.49

CE

(4)
18.09
16.33
16.33
17.33
17.33
11.03
12.06
12.2318.09
12.32 18.45
13.12

CE

19.33
19.33
20.35
20.35 14.51
21.05
21.0515.01 21.43
13.33
14.34
15.42

15.00
15.00

18.03
18.03

21.00
21.00

16.01
16.01

19.03
19.03

22.00
22.00

16.27
16.27

17.06

(3)

20.15

19.37
19.37

22.33
22.33

23.12

(5)

CE***15.03 16.06 16.25 16.40 17.20
(1)
(1)No
Nocircula
circulaels
elsdiumenges
diumengesniniels
elsdies
dies21,
21,22
22 ii 24/04
24/04 ii 1/05.
1/05.
(2)
(2)No
Nocircula
circulaels
elsdissabtes.
dissabtes.Circula
Circulaelel22/04
22/04
(3)
(3)Els
Elsdiumenges
diumengesi iels
elsdies
dies24/04
24/04i i1/05
1/05circula
circula com
com aa Delta.
Delta.
(4)
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Noméscircula
circulaels
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divendres(excepte
(excepteelel21/04)
21/04) ii el
el 20/04.
20/04.
(5)
(5)Només
Noméscircula
circulaels
elsdivendres
divendresd'abril
d'abrili imaig
maigi i el
el 20/04.
20/04.

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
HORARI
HORARI D’AUTOBUSOS
D’AUTOBUSOS

CE**19.12 19.59 20.11 20.39 21.40
AUTOCARS
AUTOCARSHIFE
HIFE

RE

19.36 20.16 20.33 21.00 22.05

Direcció:
Direcció:Hospitalet-Tarragona
Hospitalet-Tarragona

CE

21.03 22.07 22.28 22.37 23.16

Direcció:
Direcció:Tarragona-Hospitalet
Tarragona-Hospitalet

L’HOSPITALET
L’HOSPITALET
- VILASECA/LABORAL
- VILASECA/LABORAL- TARRAGONA
- TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA -- VILASECA/LABORAL
VILASECA/LABORAL -- L'HOSPITALET
(*) (d-dv)
No
circula
ni el 26/12, 6/1,
i 8/12
(d-dv)
7.35
7.35els diumenges
8.10
8.10
8.20
8.206/4, 9/4, 1/5,
14.30
14.3015/8, 11/9, 12/10,
14.40
14.40 1/11, 6/12 15.15
(d-dss)
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Només
circula els diumenges
del 4/3
al 4/11 i els18.15
dies 6/4, 9/4, 1/5,
16.15
16.15
----------17.15
17.15
18.15
18.20
18.2028/5, 15/8, 11/9,
19.15 24/9,

12/10
i 1/11. a aBarcelona
Autocar
Autocar
Barcelona
(***)
Els diumenges
i els dies
26/12, 6/1,
6/4, 9/4, 1/5,
15/8,- -11/9,
12/10, BARCELONA
1/11,
6/12- VANDELLÒS
i 8/12 circula
VANDELLÒS
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
L’HOSPITALET
L’HOSPITALET
- BARCELONA
- BARCELONABARCELONA
BARCELONA- L'HOSPITALET
- L'HOSPITALET VANDELLÒS
com(de(de
adilluns
Regional
(de
(de dilluns
dilluns aa dissabte
dissabte labor.) 15.00
7.55
(de
(dedilluns
dillunsaadissabte
dissabtelabor.)
labor.) 7.55
8.05
15.00
dilluns
a dissabte)
a dissabte) 8.05
(de(dedilluns
dillunsa dissabte)
a dissabte) 15.00
laborables
laborables

laborables
laborables

18.30
18.30

(diumenge)
(diumenge)

(diumenge)
(diumenge)

MésDirecció:
informació:
900 41 00 41 i www.renfe.esDirecció:
Horaris vàlids
des del 11/12/2011
Direcció:Hospitalet-Saragossa
Hospitalet-Saragossa
Direcció:
Saragossa-Hospitalet
Saragossa-Hospitalet
L’HOSPITALET
L’HOSPITALET- SARAGOSSA
- SARAGOSSA
(de(de
dilluns
dilluns
a diumenge)
a diumenge)

16.15
16.15

20.20
20.20

(dilluns
(dillunsaadiv.
div.feiners)
feiners)
(div.
(div.i ivisperes
visperesfestius)
festius)
(dg.
(dg.i ivisp.
visp.feiners)
feiners)
(diss.,
(diss.,dg.
dg.i ifestius)
festius)

Horari d’autobusos

21.00

NAIXEMENTS
Martina Margalef Bayerri ........................ 15/02/2012
Jaume Montero Puig............................... 21/02/2012
Claudia Gómez Suárez............................ 26/02/2012
Nil Prades Montañés................................ 28/02/2012
Oliver Piñero Reiter.................................. 28/02/2012
José Antonio Vivas Molins......................... 6/03/2012
Elena Pescador Donate.............................. 7/03/2012
Ona Moix Saladié.................................... 12/03/2012
Nil Moix Saladié....................................... 12/03/2012
Ainara Sanz Tisaire.................................. 02/04/2012
Nil Saladié Iglesias.................................... 21/04/2012
Luz Garcia Do Nascimento...................... 20/04/2012
Carla Serrano Miralles............................. 25/04/2012
Kiara Restrepo Krüger............................. 30/04/2012
Daniel Huesca Montesinos...................... 01/05/2012
Carla Barceló Alió.................................... 24/05/2012
MATRIMONIS
Carlos Vernet Barceló
i Maria Pilar Guerrero Tomàs......................... 25/02/2012
Marcelino Serrano Gómez
i Marina Miralles Notario............................... 27/03/2012
Ivan Sabaté Abante
i Verónica Díaz Delgado................................ 21/04/2012
Ignacio Francisco Rodríguez García
i Maria Teresa Fernández-Gaitán Pacheco ...14/05/2012

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

AUTOCARS
AUTOCARSPLANA
PLANA

DEFUNCIONS
Basilia Castellnou Jardí ........................... 19/02/2012
Josep Alcait Navarro ............................... 22/02/2012
Antonia Prats Gil...................................... 23/02/2012
Josefa Bages Llaó..................................... 23/02/2012
Marcelino Auví Marco............................. 28/02/2012
Salvadora Pascual Piñol............................ 01/03/2012
Maria Alcarraz Escoda............................. 01/03/2012
Manuel Lima Núñez................................ 01/03/2012
Venancio Carrasquilla Gallardo.............. 07/03/2012
Juan José López Sánchez......................... 15/03/2012
Maria Bonfill Saurat ................................. 17/03/2012
Inocencio Cortés Fernández.................... 18/03/2012
Teresa Vernet Calduch............................. 21/03/2012
Josefa Coromines Torres.......................... 23/03/2012
Dolores Cadenas Reina............................ 23/03/2012
Maria Marques Escoda............................ 28/03/2012
Martí Margalef Rovira.............................. 02/04/2012
Antonio Tejón González.......................... 13/04/2012
Dolores Gil Saladié................................... 14/04/2012
Maria Palmira González Cuevas.............. 15/04/2012
Alfonso Cendegui Uribarri....................... 17/04/2012
Pedro Corominas Albert.......................... 02/05/2012
Artemi Escoda Pascual............................. 04/05/2012
Sebastián Querol Fabregat...................... 09/05/2012
Rosa Aubalat Llambrich........................... 31/05/2012

Població
POBLACIÓ

Autocars Hife • www.hife.es • Informació 902 119 814
Direcció:
Direcció:Vandellòs-Reus
Direcció:
Direcció:Reus-Vandellòs
Reus-Vandellòs
Autocars
PlanaVandellòs-Reus
- Línia Tivissa-Reus • www.autocarsplana.com
• Informació 977 214 475
VANDELLÒS
VANDELLÒS
- MASRIUDOMS
- MASRIUDOMS- L’HOSPITALET
- L’HOSPITALET- -REUS
REUS

(de(de
dilluns
dilluns
a divendres)
a divendres)
7.20
7.20
7.30
7.30
15.00
15.00
15.10
15.10
(dissabtes)
(dissabtes)
7.20
7.20
7.30
7.30

Dades actualitzades 01/06/2012

REUS
REUS- -L’HOSPITALET
L’HOSPITALET--MASRIUDOMS
MASRIUDOMS - VANDELLÒS

7.35
7.35
15.15
15.15

8.30
8.30
16.15
16.15

13.30
13.30
18.15
18.15

14.05
14.05
18.50
18.50

14.15
14.15
19.00
19.00

14.25
19.10

L’Hospitalet de l’Infant................................... 4.836

7.35
7.35
15.15
15.15

8.30
8.30
16.15
16.15

18.15
18.15

18.50
18.50

19.00
19.00

19.10

Vandellòs.......................................................... 814

TELÈFONS
TELÈFONS II ADRECES
ADRECES D’INTERÈS
D’INTERÈS
• Ajuntament
• Ajuntament
dede
Vandellòs..........................Pl.
Vandellòs..........................Pl.dedel’Ajuntament,
l’Ajuntament,5.5.Vandellòs...........................................977
Vandellòs...........................................977 82
82 40
40 37 - 977 82 40 53
• Casa
• Casa
dede
la Vila.............................................C/
la Vila.............................................C/Alamanda,
Alamanda,4.4.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977 82
82 33
33 13 - 977 82 05 51
• Policia
• Policia
Local
Local
....................................................................................................................................................977
....................................................................................................................................................977 82
82 33
33 13 - 908 44 69 57
• C.A.P.............................................................Ctra.
• C.A.P.............................................................Ctra.dedeMora,
Mora,19.
19.L’Hosp.
L’Hosp.de
del’Infant.................................977
l’Infant.................................977 82
82 04
04 62 - 977 82 03 36
• Clínica
• Clínica
Rural
Rural
...............................................C/
...............................................C/Estanislau
EstanislauFigueres,
Figueres,53.
53.Vandellòs...................................977
Vandellòs...................................977 82
82 40
40 21
• Escola
• Escola
Mestral
Mestral
............................................C/
............................................C/Vandellòs,
Vandellòs,10.
10.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant
l’Infant...........................977
...........................977 82
82 31
31 90
• Escola
• Escola
Valdelors..........................................C/
Valdelors..........................................C/Escoles,
Escoles,14.
14.Vandellòs........................................................977
Vandellòs........................................................977 82
82 40
40 14
• Escola
• Escola
Música
Música............
............
................................C/
................................C/Alamanda.
Alamanda.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant
l’Infant.................................977
.................................977
82
82 37
37 14
18’45
• Llar
• Llar
d'Infants
d'Infants..............................................
..............................................C/C/Escoles,
Escoles,12.
12.L'Hospitalet
L'Hospitaletde
del'Infant
l'Infant..............................977
..............................977
82
82
04
04 61
19’15
• I.E.S.
• I.E.S.
Berenguer
Berenguerd’Entença
d’Entença
.......................Avda.
.......................Avda.Berenguer
Berenguerd’Entença,
d’Entença,7.7.L’Hospitalet
L’Hospitalet19’45
......................977
......................977 82
82 04
04 27
• Farmàcia
• Farmàcia
Aragonès
Aragonès
....................................Via
....................................ViaAugusta,
Augusta,52.
52.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977 82
82 30
30 59
19’50
• Farmàcia
• Farmàcia
Gavaldà.......................................C/
Gavaldà.......................................C/Estanislau
EstanislauFigueres............................................................977
Figueres............................................................977 82
82 41
41 64
19’55
• Bombers
• Bombers
......................................................C/
......................................................C/Berenguer
Berenguerd’Entença,
d’Entença,3.3.L’Hosp.
L’Hosp.de
del’Infant
l’Infant
.................977
.................977 82
82 34
34 19 - 977 82 00 19
• Guàrdia
• Guàrdia
Civil
Civil ...........................................Via
...........................................ViaAugusta,
Augusta,11.
11.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977
82
82 30
30 13
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
de
de
Taxis...........................................Via
Taxis...........................................Via
Augusta
Augusta
i
i
Estació
Estació
de
de
RENFE
RENFE
(Hosp.)...........................977
(Hosp.)...........................977
82
82
36
36 96
Ajuntament
de l’Hospitalet ............... 977
82.........................................................977
33 13
• Funeràries
• Funeràries
Cambrils..................................977
Cambrils..................................977363602028181/ Tortosa
/ Tortosa.........................................................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 ............................. 092 / 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...................................................... 138
Vanessa Park..................................................... 113
Masboquera....................................................... 83
L’Almadrava........................................................ 59
Població disseminada.......................................... 12
Total............................................................. 6.055

Autobús municipal

Neix un nou servei de bus regular a l’Hospitalet de l’Infant
Hife posa en funcionament
nous serveis amb destinació a
l’Hospitalet de l’Infant des de Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, Peñiscola, Castelló, Vila-Real
i València.
El nou servei s’iniciarà a partir
del 22 de juny, diàriament, amb

sortida a les 7:00 de Saragossa,
9:00 de Lleida, 10:15 de Tarragona, 10:20 de La Pineda, 10:40
de Salou, 11:00 de l’Hospitalet,
11:40 de Tortosa, 12:45 de Peñiscola, 13:30 de Castelló, 13:45 de
Vila-real i 15:00 de València.
La tornada serà a les 15:45 de Va-

lència, 16:45 de Vila-real, 17.00
de Castelló, 18.00 de Peñiscola, 18:20 de Tortosa, 19:10 de
l’Hospitalet, 19:40 de Cambrils,
20:00 de Salou, 20:10 de La Pineda, 20:20 de Tarragona, 21:30
de Lleida i 23:25 de Saragossa.
Més informació a www.hife.es

LLaa R
Revista
evista
El grup Sr.Chinarro va encapçalar el cartell de la primera edició del festival de
música TWINPALM, que es va celebrar
al Teatre-Auditori de l’Hospitalet els dies
9 i 10 de març. Ràdio l’Hospitalet de
l’Infant va poder entrevistar el seu líder,
Antonio Luque, mentre canviava les
cordes de la seva guitarra.

La gent es descarrega la música
d’Internet. Creus que Telefónica hauria
de pagar “royalties” als músics?
La gent que es descarrega coses d’Internet
no roba, ho fa perquè pot i punt. Quan es
va tancar Megaupload , la gent deia: “si
no em puc descarregar res, em dono de
baixa de l’ADSL”. És a dir, que la gent reconeix que té ADSL per a descarregar-se
continguts culturals.
Doncs part d’aquests diners de l’ADSL
hauria d’arribar als creadors, encara que
el primer que faria Telefónica seria pujar
la quota, perquè no tindria els mateixos
beneficis i aleshores aquesta pujada seria considerada un cànon i els consumidors al·legarien que realment no tenen
l’ADSL per descarregar continguts... I si
al final s’aconseguís que la gent pagués
un cànon per descarregar-se continguts,

NomComunicació
de la Secció
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Les entrevistes de la ràdio

Antonio Luque

Líder del grup de música Sr. Chinarro
aquests diners que Telefònica destinaria
als autors, finalment els robarien les societats de gestió. És a dir, que tampoc arribaria als artistes de cap de les maneres.
En aquest país res no té solució.
Què et semblen els festivals de petit format com el TWINPALM i en teatres
com aquest?
No sé quanta gent vindrà aquest vespre,
però segur que si el festival segueix, cada
any vindrà més gent, i el nivell musical
del poble i la comarca anirà augmentant.
I això no té preu.
Ens comentaves que t’agraden les emissores municipals...
Sí, perquè es fan programes que en altres emissores no es poden fer. Recordo
que en un poble a prop de Sevilla, als
anys 80, jo sempre escoltava un programa d’una emissora municipal en què hi
posaven la música “rara”, indie, que a

mi m’agradava i només allí la podia escoltar. Tenia un radiocassete en pausa i
quan posaven cançons que m’agradaven
les gravava. Visiteu www.srchinarro.com

Horaris dels programes de
producció pròpia de la TVV

L’Ajuntament estrena una nova pàgina
web i és present a les xarxes socials
Conscient de la importància de les xarxes
socials i d’Internet en general, l’Ajuntament ha posat en marxa un nou web municipal i ha creat una pàgina a Facebook i
el seu perfil a Twitter per millorar la comunicació amb els ciutadans.
Els usuaris d’Internet que estiguin interessats en tenir informació de les accions
que duu a terme el consistori, així com
dels serveis que ofereix i de les activitats
que organitza, poden adreçar-se a la nova
pàgina web municipal (www.vandelloshospitalet.cat), més moderna, completa i
entenedora.
Segueix-nos a:

@ajuntament_vh

I aquells que a més d’informar-se vulguin
fer arribar a l’administració local les seves
opinions i suggeriments poden dirigir-se
ara a la pàgina de Facebook: http://www.
facebook.com/vandellosihospitalet.cat i
al perfil de Twitter: @ajuntament_vh i ferse’n seguidors.
L’Ajuntament anima la ciutadania a prendre part de forma activa en aquesta pàgina
de Facebook i perfil de Twitter, amb l’objectiu de fomentar el diàleg, la participació
i el coneixement mutu a través d’Internet.
Al web municipal hi ha un enllaç directe
a aquestes xarxes socials.
Vandellòs-Hospitalet.cat

L’Informatiu de Casa Nostra – de dilluns a diumenge, a les 14.30, 17, 20, 22 i 24 h
De què parlem – dilluns, divendres i diumenge,
a les 20.25 i 22.25h
Actualitat Municipal – dimecres (a les 20.20 i les
22.20h); dissabte (a les 15.15, 20.25 i 22.25h) i
diumenge (a les 15.15h).
La cuina amb el Francesc Blanch – dimarts
(20.25 i 22.25h); dissabte i diumenge (a les 15 i
les 23h). Aquest programa finalitzarà al juny.
Reportatges de Casa Nostra – dimecres (a les
20.25 i 22.25h), dijous (20.20 i 22.20h); i dissabte i diumenge (15.40h).
Agenda esportiva – dilluns i dimarts (a les 15.20,
20.20 i 22.20h).
Agenda d’actes i esportiva – divendres (a les
17.20, 20.20 i 22.20h) i dissabte (a les 14.55 i
les 17.20h).
Agenda d’actes – dissabte (a les 20.20h i les
22.20h) i diumenge (14.55h).
Coincidint amb els plens municipals, s’emet el
programa “Després del Ple” dijous, dissabte i
diumenge de la setmana en què se celebren les
sessions plenàries, a continuació de l’”Informatiu
Casa Nostra”.
Cada tres mesos es difon el programa “Portaveus”. Aquest estiu és previst que s’emeti un nou
programa anomenat “Entitats”.

Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs

22

Juliol
Junyde
de2011
2012

Nom de la Secció
Fotogaleria

Setmana Santa

Diumenge de Rams a
l’Hospitalet de l’Infant.

foto: EDUARD MARGALEF

Processó a Vandellòs.

foto: EDUARD MARGALEF

Processó a Masriudoms.
foto: EDUARD MARGALEF

foto: MARISA MAROTO

Taller de mones a l’Hospitalet de

Diumenge de Rams a Vandellòs.

foto: ALEXIS CASTILLO

Taller de mones a Vandellòs.

foto: BEATRIZ HIGUERAS

Diversos actes

Calçotada a Masriudoms.

XXIII Jornades Culturals de l’Escola Mestral.

foto: EDUARD MARGALEF

foto: CEDIDA

Lliurament de premis del concurs de dibuix i foto: EDUARD MARGALEF
narració de l’AMPA Llastres.

Cantada de caramelles de l’Orfeó Tivissà.

foto: TERE COLL
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Festa de la Germandat

Concert de la banda de música Clau de Vent. foto: EDUARD MARGALEF

Inauguració de la mostra “Tal com érem”
de Mossèn Pere Compte.

Ball de sardanes a càrrec de la Cobla
Principal de Tarragona.

Els venedors de les coques.

foto: EDUARD MARGALEF

El tradicional pal ensabonat.

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

Altres festes

Festa Major de Remullà.

foto: EDUARD MARGALEF

Festa Major de Gavadà.

Fira d’Abril de l’Hospitalet.

foto: EDUARD MARGALEF

Tres Tombs de Vandellòs.

foto: IOLANDA SANCHO

foto: EDUARD MARGALEF

Foto històrica

Pesca a l’Almadrava als anys 50. Foto cedida per Lluís Núñez.

