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Tanmateix, a escala local tractem de treballar, deixant de banda aquesta conjuntura tan poc favorable, per
aconseguir posicionar-nos en una millor situació de cara al futur immediat. Per aquesta raó, hem donat
sortida a diferents acords de trascendència a curt i mig termini. Ens referim, concretament, a l’aprovació de
les al·legacions del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), on es preveu el creixement del municipi
amb independència del que acabi succeint amb la zona residencial de la Porrassa. En aquest sentit, també
cal assenyalar els treballs realitzats a prop de l’INCASÒL per rebre i atorgar les corresponents llicències
urbanístiques del sector comercial de la Porrassa i de l’àrea industrial de Les Tàpies II.
Esperem que al segon trimestre es comenci a treballar en aquests sectors. Aquesta és una demanda
llargament esperada perquè representa generació d’ocupació en els sectors de la construcció, del comerç
i de la indústria; així com el dinamisme econòmic general del municipi.
D’igual manera, i per tal de preparar el creixement del municipi s’ha realitzat una àmplia selecció
d’actuacions que s’han presentat als organismes superiors (Diputació i Generalitat) per tal de millorar els
nostres pobles i aconseguir que els veïns ens continuem beneficiant de viure en un lloc tan privilegiat com
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
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Amb els pressupostos municipals
de 2013 aprovats, l’alcalde,
Alfons Garcia, com a responsable
d’Urbanisme del consistori, té entre
mans diversos projectes per dur a
terme a curt i mig termini. L’alcalde
destaca que, “afortunadament”,
malgrat la crisi, el municipi continua
tenint “capacitat d’inversió” i
assenyala que aquesta inversió “ha
d’arribar a tot el municipi, mitjançant
actuacions sostenibles, de futur,
que repercuteixin en la millora de la
qualitat de vida dels veïns”.

Entrevista a l’alcalde Alfons Garcia

“Les inversions han de
repercutir en la millora de
vida dels veïns”

E

n quin estat es troben les obres
municipals que estan actualment
en marxa?
L’obra que està més avançada és la de la Casa Abadia, de Masriudoms. És la més senzilla i creiem
que el consultori mèdic s’hi podrà traslladar a la
primavera. En aquest edifici també s’hi podrà reunir la Comissió de Festes i els grups veïnals del nucli. D’altra banda, rehabilitarem l’espai que fins ara
es destinava al consultori mèdic, perquè el pugui
gestionar l’empresa municipal Llastres SL, com a
centre on oferir activitats extraescolars.
Les obres de Cal Forn i el seu projecte de museïtzació, a l’Hospitalet, també es troben en un estat
avançat. Volem que sigui un centre de recepció de
visitants on es visualitzin tots els recursos històrics,
culturals, paisatgístics, etc., del municipi i que estigui obert abans de l’estiu.
I els treballs de Ca la Torre de Vandellòs,
en quina fase estan?
El procés constructiu de Ca la Torre és més laboriós, però en les darreres setmanes s’està avançant
molt i en paral·lel s’està elaborant el projecte de
museïtzació i de l’arxiu històric municipal que hi
ha d’acollir. La idea és que aquest espai estigui ple
de contingut quan s’obri. Esperem que això sigui
possible a la tardor.
Prèviament, potenciarem els recursos turístics de
tots els nuclis que conformen el municipi, mostrant un itinerari visual, compost d’imatges, que es
col·locaran a les arcades del carrer de la Font.
Les obres de les places del poblat Hifrensa
també són a punt de finalitzar, oi?
Sí, molt aviat estaran enllestides aquestes obres de

rehabilitació de la Plaça Hexagonal i de la Plaça
de la Gespa, que a partir d’ara portaran el nom de
l’arquitecte Antoni Bonet, dissenyador del poblat
Hifrensa; i de Pere Duran Farell, impulsor de la
central nuclear. Aquests espais públics tornaran,
així, al seu estat original, amb l’esperit que va impulsar el reconegut arquitecte Antoni Bonet en
aquest conjunt patrimonial.
Dels nous projectes previstos per al
2013, par-li’ns dels més immediats.
Entre les properes actuacions més significatives,
cal remarcar l’arranjament del mur medieval i
del racó de l’antic hospital. S’hi faran unes obres
d’urgència, perquè es troba en un procés de degradació i s’aprofitarà l’avinentesa per millorar la
il·luminació i ressaltar així aquest edifici emblemàtic. Al racó, a més, s’hi construirà una escala
que servirà de mirador, per observar els arcs gòtics
i tenir una panoràmica de l’entorn.
Aquesta és la única actuació que es farà
enguany al nucli antic de l’Hospitalet?
Per potenciar també aquesta zona, després de
l’estiu, es reformarà la Plaça del Pou. S’ha fet un
estudi de georadar per conèixer la localització original exacta del pou, i s’hi instal·larà una rèplica
d’aquest pou. A més, s’hi canviarà el paviment i el
mobiliari urbà.
En breu, igualment, s’arranjaran diversos carrers
del nucli antic i se soterraran els serveis, de forma que donarem continuïtat a l’actuació feta en
aquesta zona durant el mandat anterior. A la resta
del municipi també s’arranjaran diversos carrers,
per exemple, el c/ Major de Masriudoms, el c/Nou
de Masboquera, el c/ Amunt de Vandellòs...

A Vandellòs quin és el projecte més
important que tirareu endavant?
La reforma de la piscina. Ara s’hi estan fent uns
estudis geotècnics per licitar l’obra i actuar a partir
del setembre. Aquest projecte consisteix a corregir
el desplaçament que ha patit la piscina i, les fuites
d’aigua. Es construirà un vas dintre de la piscina
i també es milloraran els accessos i els serveis. Tot
això costarà més de mig milió d’euros.
I també a Vandellòs, per decidir els usos que tindrà
la casa que va comprar l’Ajuntament a la plaça de
baix, s’obrirà un procés de participació ciutadana,
per tal que els veïns puguin opinar sobre les diverses opcions que es plantegen per aquest espai.
S’ha solucionat ja el problema de la manca
de subministrament elèctric als sectors
del Camí de la Porrassa i Tàpies II?
A la Porrassa, el problema de l’electricitat està en
vies de resolució. Del que no teníem coneixement,
perquè ningú ens n’havia informat, és que aquest
sector tampoc estava connectat en cap altre servei
a la xarxa general (clavegueram, pluvials, telecomunicacions, etc.). Fer aquestes obres costa mig
milió d’euros, i esperem que estiguin completades
al juny. Aleshores, l’Ajuntament podrà recepcionar
aquest sector destinat a serveis i concedir les llicències d’obres a les empreses que des de fa anys s’hi
volen ubicar.
La situació és millor al polígon Tàpies II?
Aquí els serveis sí que estaven instal·lats i només
falta per garantir el subministrament elèctric a tot
el sector. L’Ajuntament recepcionarà aviat aquest
sector, que és propietat de l’Institut Català del Sòl
(INCASÒL), amb la qual cosa s’hi deixarà també
via lliure a l’atracció d’activitat econòmica.
Al polígon Les Tàpies I també s’havien
queixat de manca d’electricitat...
En aquest sector aquest problema ja està solucionat
i aviat es farà una obra per instal·lar-hi fibra òptica
i donar més servei als empresaris i emprenedors,
perquè puguin ser més competitius. Això es farà
amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.
LA

REVISTA

3

Opinió dels portaveus municipals

TRANS-PA-RÈN-CI-A

Les paraules se les emporta
el vent, i aquí bufa de valent

E
l

l pograma municipal amb què el PSC es va presentar a les eleccions establia com a “reptes
d’una nova etapa”: la defensa d’un “projecte que
se sosté en valors com la qualitat democràtica
i la transparència” i “un govern local que lideri des de
l’eficàcia, l’eficiència, la transparència, el rigor...” Hi tornaven a insistir quan esmentaven actuacions en Administració Local: “Propiciarem un model de govern local
transparent ... que millori la qualitat democràtica del municipi”, i remataven dient que “ara ens cal fomentar la
transparència en la gestió de l’acció del govern”.
Un cop al Govern, els representants del PSC, una i una
altra vegada quan surten un i un altre cop als mitjans de
comunicació locals ens repeteixen el mateix mot: TRANSPARÈNCIA. Potser pensen que de tant repetir-la, la incor-

Els serveis s´adjudiquen
mitjançant comissions tècniques

É

falten…
Una resposta a aquesta crisi de confiança passa per
ser més transparents i obrir les organitzacions polítiques
i institucions de tot ordre al conjunt de la ciutadania i no
parapetar-se al seu darrera per satisfer unes apetències
individuals i no col·lectives.
A aquest respecte l’actual equip de govern no s’ha
amagat mai d’exposar públicament quins són els nostres
salaris. Per voluntat i propi convenciment, aquestes i
altres dades són publiques des del dia de la presa de
possessió i figuren al web de l’Ajuntament, cosa que
abans no s’havia fet mai.
Una altra mostra de transparència ha estat treure
els serveis municipals a concurs públic, com ara els
contractes de neteja amb empreses ubicades al municipi.

Mònica Boquera Castellví
www.ciuvh.com
www.facebook.com/ciuvandelloshospitalet

porarem al nostre subconscient i automàticament vincularem aquesta paraula a l’acció del govern municipal.
Els fets, però, contradiuen la seva veu: per decret
d’Alcaldia es denega als regidors de l’oposició còpia de les
gravacions dels plens (s’enregistren en la seva totalitat i
s’emeten per TV de forma parcial). Si els plens són públics,
per què es nega una còpia en format audiovisual?. Hem demanat còpia dels informes que han emès envers el POUM
els organismes de la Generalitat i de l’Estat, i en el moment
d’escriure aquestes ratlles encara no tenim aquesta documentació. També hem sol·licitat còpia de l’expedient sencer
de la licitació dels contractes de neteja dels equipaments
municipals l’any 2012; i de nou se’ns ha denegat la informació. Les respostes que rebem quan preguntem per determinades factures són opaques, iròniques o indefinides.

Transparència en la gestió
pública municipal
s una evidència que ningú pot amagar el
distanciament creixent que s’està produint
entre l’anomenada classe política i el conjunt
de la societat. I que, de ben segur, raons no en
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El Govern municipal confon la transparència amb la publicitat; i la informació veraç, amb l’anunci d’un gran titular. A tall d’exemple: Revista municipal núm. 71: “ Ens
hem reduït el sou un 7%”. Pregunteu ara quin és el seu
sou, si continua aquesta “rebaixa” o si amb el pressupost del 2013 s’ha incrementat un altre cop aquest 7%.
Heu vist algun titular? Nosaltres no.
Per últim, val a dir que la intervenció dels regidors
de l’oposició en els mitjans de comunicació local l’any
2012 ha tingut una durada aproximada de 110 minuts;
per contra amb el sistema del govern de CiU, un grup a
l’oposició amb sols 3 regidors hauria tingut 220 minuts
de gravació. És a dir, ara l’oposició té el doble de regidors i la meitat de temps de gravació. Això també és
qualitat democràtica i transparència?

Àngels Pérez Sánchez
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat

Els plecs de clàusules i les condicions dels serveis han
estat públics i tothom s’ha pogut presentar, com mai havia
passat. La comissió que ha adjudicat les concessions
ha estat tècnica i presidida per la Secretaria General de
l’Ajuntament, sense cap representació política.
Amb la voluntat de gestionar l’Ajuntament només amb
recursos propis, s’ha amortitzat una bona part del crèdit
de 1.800.000€ que l’anterior corporació municipal
havia contractat amb una entitat bancària, amb la qual
cosa hem aconseguit reduir en un 50% l’endeutament
municipal.
Mentrestant, no ens aturem i continuem treballant
i apostant pel benestar dels nostres veïns i veïnes,
conscients que les necessitats de les persones i dels
diferents pobles del municipi són quantioses i mai
podrem satisfer tothom en tot.
En aquest sentit, cal destacar, molt resumidament,
algunes de les darreres actuacions o les que s’executaran
en breu: obertura de la nova oficina de Turisme a Cal

Forn, entesa com un centre d’interpretació turística del
municipi; obertura del nou centre assistencial i social a
Masriudoms (Casa Abadia); ampliació dels serveis als
centres de dia i dels serveis sanitaris; instal·lació de cinc
desfibril·ladors, de Wifi municipal, àmplies programacions
esportiva i cultural amb uns preus força assequibles,
remodelació de l’espai de l’skate i del centre històric de
l’Hospitalet…
Així mateix, l’Ajuntament fa de forma continuada
un important esforç econòmic per mantenir els
serveis socials que ofereix amb un nivell qualitatiu
elevat i uns preus baixos, per tal que els veïns i les
famílies del municipi puguin gaudir d’unes quotes
molt avantatjoses en serveis com la llar d’infants,
l’ escola de música, etc., malgrat que la Generalitat
amb govern de CiU continua retallant subvencions i
privatitzant serveis.
Que cadascú extregui les seves conclusions.

Àlex Marfull Blanch

Les tres potes

Mentre no perdem el nord,
el pacte serà ferm i durador

P

er formar un planell són imprescindibles, com a
mínim, 3 punts no alineats. La composició política
del nostre Ajuntament, sorgida de les darreres
eleccions municipals, queda conformada amb
una estructura poc simètrica, un xic irregular i poc
estabilitzada. Aquesta estructura està formada per
dues potes molt fortes i una de feble, la qual és, però,
el complement imprescindible perquè una de les dues
estructures fortes sigui capaç d’aguantar el pes polític
del municipi.
 Bé, doncs, com que la FIC és el punt més feble d’aquesta
estructura, és la que rep les escomeses per tots cantons:
rep per part de l’oposició, com és lògic, i per simpatia,
de tots els seus seguidors; i rep per part dels companys
de govern. D’aquests últims, no en el mateix sentit que
en el dels altres, com us podeu imaginar, però sí d’una
manera molt més subtil, més delicada però, de vegades,
més cruel perquè aquests juguen amb avantatge. Els
companys de govern, de vegades, es treuen l’espart de
l’ala, i de forma velada m’atribueixen a mi i a la FIC fets i
decisions que en realitat no són meves.
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Sembla que existeix la creença que la FIC, atès que,
té la paella pel mànec, fa ballar a l’equip de govern al
seu so. Res més lluny de la realitat! Són difamacions,
evidentment, malintencionades que el que pretenen
és introduir la discòrdia en el si del govern, però, us
vull dir que mentre no perdem el nord, tant uns com
els altres, el pacte serà ferm i durador.
A la FIC, i com és lògic a mi, se m’ha criticat per
infinitat d’assumptes, en puc acceptar alguns, però
no tots. En primer lloc vull dir que no sóc jo qui atorga
els llocs de treball que ofereix l’Ajuntament en els
plans d’ocupació. Per aquest assumpte existeix
un tribunal que avalua les peticions i d’acord amb
aquestes actua.
Es va fer mofa de la meva persona quan per
imponderats del temps no es va poder instal·lar la
pista de gel ni el mercat de Nadal. Quina llàstima!
Però d’això fer-ne befa demostra la poca qualitat
ètica d’aquells que la van fer, atès que el que es
pretenia és dinamitzar el poble d’una forma que fins
ara no s’havia fet, durant les festes de Nadal.

Existeix un altre punt calent: les obres de la
nova oficina de Turisme. Doncs bé, per a molts,
desinformats o malintencionats, això és el caramel
que el PSC ha donat a la FIC perquè s’entretingui.
Haurien de saber que aquest edifici el va comprar
l’anterior equip de govern. Que l’anterior equip de
govern va encarregar i pagar dos, sí, heu llegit bé,
dos projectes que estaven destinats a acollir els
estudis de ràdio i televisió municipals.
L’actual equip de govern va canviar la destinació
de l’espai modificant un dels projectes encarregats
i pagats, i es va fer amb la finalitat primordial de
revitalitzar el nucli antic de l’Hospitalet, per cert
vingut a menys després de la nefasta actuació
de l’equip de govern de CiU (1991-1995), quan
va peatonalitzar la pl. Catalunya i els carrers del
voltant. Aquella actuació va ensorrar, comercialment,
socialment i econòmicament per sempre més aquella
zona, la qual ara amb aquesta actuació volem revifar,
perquè al nostre poble l’oficina de Turisme és un
centre important d’atracció de visitants.

Episodis de la nostra història
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CRÒNICA DE L’ ENSORRAMENT DE LA TORRE
DEL TELÈGRAF ÒPTIC

“A las dos del día de hoy la torre propiedad
del Estado que sirvió para el telégrafo
óptico situado contiguamente a esta aldea
se ha desmoronado con gran estrépito
produciendo la natural alarma entre
el vecindario. Efectuado el minucioso
examen se ha podido observar que con el
desmoronamiento no se han causado, a lo
menos que se sepa, desgracias personales,
pero sí materiales en algunos edificios
próximos al emplazamiento de citada
torre...”. Malauradament l’anorreament de
la torre va matar la mula i les cabres de cal
Macari.

Alfons Tejero

Sabem pel doctor en Història
de l’Art Antoni Conejo que a
l’hospital-fortalesa del coll
de Balaguer de l’ infant Pere
d’Aragó s´hi van projectar
sis torres, una a cadascun
dels angles i dues més al
mig dels murs nord i sud
respectivament i de 18 metres
d’alçada, encara que per les
referències documentals
existents no es pot assegurar
si finalment es van fer totes.

E

l que sí sabem cert és que dos
d’elles van arribar al segle XX. La de
la cara nord, que és la que queda, i
la del mur meridional que restà dempeus
fins l’any 1910, data en què es va ensorrar
després d’una ventada. Es dedueix pels
indicis documentals aportats per Conejo
que aquesta torre estaria en obres el 1369 i
entre el 1372-1373, enllestida o no, estaria
en ús, i que fou refeta pels volts dels segles
XVII-XVIII amb un estil arquitectònic diferent
de la resta. La seva caiguda fou fruit sens
dubte dels problemes d’assentaments i
estructurals derivats d’una mala construcció.
Ho comprovareu fàcilment si us fixeu a la
foto 1 on es dibuixa una immensa esquerda
de dalt a baix que evidenciava aquesta greu
patologia.
Molt poca gent sap que la terrassa d’aquesta
torre es va fer servir durant el segle XIX com
suport del telègraf òptic.
A Espanya es va optar pel sistema òptic
(1844-1857) abans que l’elèctric entre altres
coses perquè el primer no era tan vulnerable
a l’atac de les partides de bandolers i
guerrillers carlistes. Aquest primer sistema
de comunicació s’instal·lava moltes ocasions
en torres fortificades que garantien la seva
seguretat. Aquesta ambiciosa empresa
dirigida per José Maria Mathé i Manuel
Valera va projectar tres línies radials que
naixien a Madrid.
El cos afegit que es veu a sobre de la torre
meridional, que estaria situada al carrer de
l’hospital seria el que suportaria el telègraf i
estaria inclosa al trajecte Castelló–Tarragona
i que formava part de la línia de Madrid a
Jonquera. Segons informació facilitada pels
estudiosos Emilio Borque i Jordi Farré, la
torre sud es comunicava visualment amb la
de Sant Jordi d’Alfama (l´Ametlla de Mar) i
amb la del càmping de la Torre del Sol (Miami

A la imatge s´hi veu la torre en peu.

Platja) amb un sistema visual format per un
bola i barres mogudes per politges.
Tot sembla indicar que en aquest tram concret
el projecte no tingué èxit ja que durant els
deu anys que funcionà la telegrafia òptica,
l’Hospitalet patia els efectes residuals de les
guerres carlines.
Tornant al fil del seu ensorrament hem de
dir que no va sorprendre a ningú... Era la
crònica d’una mort anunciada. Ja el dia 18
d’abril de 1910 l’alcaldia de Vandellòs havia
notificat al Govern Civil de Tarragona que la
torre amenaçava ruïna imminent. Per part
del Govern es proposava que s’adoptessin
les corresponents precaucions col·locant
tanques i pilars units per cordes al voltant
de la torre per a evitar desgràcies personals.
Tots els esforços es van fer inútils perquè
el dia 20 de juliol de 1910 l’alcalde pedani
de l’Hospitalet de l’Infant, el Mariano Mañé,
informava al document que es transcriu
literalment:

Entre els mesos de novembre i desembre
de 1910 la Marina Gil Pellisé, coneguda
com la Marina del Pacara, comerciant de
roba fil i veïna de l’Hospitalet de l’Infant, va
redactar diferents escrits dirigits a diverses
administracions
públiques
sol·licitant
l’aprofitament de la pedra existent producte
de la caiguda de la torre. El 22 de novembre
el Govern Civil de Tarragona li contestava
declarant-se no competent en aquesta
demanda ja que dita torre estava al càrrec
de la Comandància de Ingenieros de Lérida.
De la mateixa manera el 30 de desembre
de 1910, posicionant- se en la mateixa línia,
l’Administració d’Hisenda remetia el cas a
Capitania General de la 4a Regió Militar ja
que la torre pertanyia al ram de la guerra.
Finalment la proposta no fou atesa i es va
exposar a subhasta pública dues vegades,
la segona duta a terme a la Jefatura
Administrativa de la província situada a
la plaça Reding de Tarragona el dia 28
de desembre de 1912 a les 11 hores. El
preu mínim establert de sortida era de
450 pessetes i l’ import de la garantia que
s’havia d’avançar per a poder participar era
de 22.50 pessetes pagades en efectiu.
Part de les pedres escairades que es van
recuperar van anar a parar a Masboquera
per a l’empedrat del camí nord d’accés
de la vila i que encara es conserva en
perfecte estat. La memòria popular ens diu
que durant el seu trasllat en carro des de
l’Hospitalet una d’elles va caure i va matar
un home. g

v
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Els pressupostos municipals posen
l’accent en l’atenció a les persones
Es van aprovar amb els vots a favor del PSC i la FIC i el vot en contra de CiU

E

l Ple de l’Ajuntament va a aprovar el
passat 24 de desembre el pressupost
consolidat de la Corporació per a
l’exercici econòmic de 2013, amb els vots
a favor del PSC i la FIC i el vot en contra de
CiU.
El pressupost consolidat, que està integrat pel
pressupost de l’Ajuntament, dels patronats (el
de la Llar d’Infants, el de l’Escola de Música
i el dels Mitjans de Comunicació) i el de les
dues societats municipals (IDETSA i Llastres
Serveis SL) ascendeix a 18.361.973 euros.
Aquest pressupost és similar al de 2012,
igual que el de l’Ajuntament pròpiament dit,
que és de 16.763.320 euros.
Per a l’any 2013, també es mantindrà el mateix
nivell d’inversions respecte l’any anterior.
En total, el consistori invertirà 3.066.500
euros. Entre les principals accions que es
duran a terme amb aquests diners hi ha: els
projectes de senyalització i museïtzació del
patrimoni (hospital gòtic, construccions de la
Guerra Civil, ca La Torre, Cal Forn, etc.), per
un import de 114.500 euros; la 1a fase de

remodelació de la piscina de Vandellòs, que
costarà 250.000 euros; i el soterrament de
serveis, per valor de 550.000 euros. Entre els
serveis que se soterraran hi ha els de diversos
carrers del nucli antic de l’Hospitalet, que es
“peatonalitzaran”, per consolidar aquesta
zona del poble.
Altres inversions destacades consistiran en les
obres d’urgència de consolidació de la façana
de l’hospital gòtic; en la 1a fase d’instal·lació
de fibra òptica al polígon industrial Les Tàpies
II (per 117.000 euros); i en infraestructures
viàries, per un import de 570.000 euros. La
major part d’aquesta quantitat (400.000
euros) servirà per construir una rotonda
d’accés a la Urbanització Infant; i la resta
es destinarà a millorar la Plaça del Pou de
l’Hospitalet i carrers dels altres nuclis del
municipi.
L’any 2013, a més, l’Ajuntament té previst
comprar amb 150.000 euros la casa situada
al c/ Estanislao Figueras 2-plaça Dr. GilVernet de Vandellòs i convocar un concurs
d’idees, obert a la participació ciutadana, per

El consistori ret un homenatge a Paco Macià
Al finalitzar el ple del 24 de desembre, l’alcalde, Alfons Garcia, en representació de l’Ajuntament,
va dedicar unes paraules de reconeixement a Paco Macià, un treballador municipal que s’ha
jubilat. Macià ha conduït l’autobús municipal que connecta els diferents nuclis de població
durant els darrers 5 anys. “Durant aquest temps, en Paco no només s’ha dedicat a treballar,
perquè és una persona molt coneguda i arrelada a Vandellòs i està molt implicat en la vida
social i cultural del municipi”, va dir l’alcalde, abans de lliurar-li com a obsequi un rellotge, en
presència de tots els regidors de la corporació.
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decidir l’ús d’aquest espai; i redactar diversos
projectes (amb 324.000 euros): el de millora
de la zona de les escoles velles de l’Hospitalet
de l’Infant; i també el projecte d’adequació
de la plaça Dr. Gil-Vernet (coneguda com la
“plaça de baix’ de Vandellòs).
D’altra banda, a finalitzar les obres iniciades
el 2012, a través de l’empresa municipal
IDETSA, es destinaran uns 270.000 euros:
125.000, als treballs de rehabilitació de ca
La Torre de Vandellòs; 60.000 euros, als
de la Casa Abadia de Masriudoms; i uns
altres 60.000 euros, a la millora del Viver
Tecnològic.
Es mantindran els serveis 			
i ajuts a la ciutadania
En general, al marge d’aquestes inversions,
els pressupostos municipals de 2013
prioritzaran l’atenció a les persones i el
foment de l’ocupació i l’activitat econòmica a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Així, es consolidaran les millores implantades
l’any 2012 en aquest sentit. És a dir, es
continuaran oferint els serveis a uns preus
assequibles (el de les Llars d’Infants, l’Escola
de Música, les activitats i l’accés a les
instal·lacions esportives, els centres de dia,
etc.), malgrat les retallades que han aplicat
altres administracions i la pujada de l’IVA.
De la mateixa manera, es mantindrà el
Pla d’ocupació municipal, orientat a la
contractació de veïns a l’atur. A aquest pla
s’hi destinarà una dotació de 615.000 euros,
que és la mateixa quantitat que al final es
va gastar l’Ajuntament l’any 2012 en aquest
concepte. També es mantindran els ajuts als
emprenedors, per la contractació d’aturats i
la implantació d’empreses i la realització de
cursos per a millorar la professionalitat dels
treballadors; així com les subvencions per
la compra de llibres de text escolars, que
aquest curs s’han incrementat en un 64%; i
els ajuts socials. Com a novetat, l’Ajuntament
comprarà un vehicle per transport sanitari,
que podran utilitzar els usuaris dels centres
de dia, per un import de 40.000 euros. g
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L’antic hospital, en obres a partir de l’abril
Segons es preveu, a l’abril es començaran a dur a terme unes obres
d’urgència a l’antic hospital de l’Hospitalet de l’Infant, per a la
consolidació del mur medieval del sector de ponent. Aquest projecte
s’emmarca en la primera etapa del pla cultural de rehabilitació integral
d’aquest conjunt monumental, redactat pels arquitectes Joan Figuerola,
Joan Carles Gavaldà i Jordi J.Romera, per encàrrec de l’Ajuntament.
Amb aquestes obres, el consistori vol protegir les
estructures medievals que, tot i que aparentment
es troben en bon estat, presenten danys de major
o menor importància i zones amb precari estat de
conservació. Aquests treballs consistiran, doncs, en
l’arranjament dels sistemes d’evacuació d’aigua, per
evitar que l’aigua entri en contacte amb la base dels
murs; la millora dels coronaments dels murs, la neteja
de superfícies; el sanejat i segellat de les juntes i la
substitució de fusteries, entre altres accions.
Per finançar aquesta intervenció, que durarà 7 mesos
i costarà uns 160.000 euros, l’Ajuntament comptarà
amb una subvenció de 70.000 euros del Pla d’Acció
Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona 2012 i
de més de 25.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) de la Generalitat de Catalunya 2012.
Aquesta consolidació del mur i la resta d’actuacions
que preveu el pla cultural pretenen salvaguardar i
posar en valor aquest conjunt monumental, fundat
l’any 1344 per l’Infant Pere i declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN).

ANAV rep un premi de prevenció de riscos laborals
El director general de l’Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs II, José Antonio Gago, va
recollir a finals de 2012, a la seu de Foment
del Treball a Barcelona, el premi Atlante de
Prevenció de Riscos Laborals que atorga cada
dos anys aquesta organització empresarial
catalana. El guardó, atorgat en la categoria
d’Iniciatives de sensibilització, informació
i/o formació, dins de la modalitat de gran
empresa, reconeix l’esforç d’ANAV en l’àmbit
de la prevenció de riscos laborals a les seves

centrals nuclears Ascó i Vandellòs II, amb la
implantació del simulador de factors humans
com a eina de formació pràctica.
Al simulador d’ANAV, que l’empresa Tecnatom
té a la seva nau situada al polígon industrial
Les Tàpies, s´hi recreen, en un espai de
1.106 m2 , les principals instal·lacions d’una
central nuclear i les activitats realitzades
pels treballadors a l’interior de la planta. Més
detalls a: www.anav.es

Unes 350 persones celebren la IX Festa de l’Oli
Unes 350 persones han pres part en la IX Festa de l’Oli, que va organitzar el 13 de gener la Junta de la Cooperativa
Agrícola de Vandellòs, amb la col·laboració de l’Ajuntament, el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
(CCERV) i el Grup de Bitlles de Vandellòs.
Abans de l’esmorzar, on tots els participants van poder tastar l’oli nou de la cooperativa, cinc persones van competir
al concurs d’allioli. El guanyador va ser Manel Castellnou, veí de Vandellòs.

Remodelació de
carrers, al nucli
antic de l’Hospitalet
Després de Setmana Santa s’iniciarà
la reurbanització dels carrers Galera,
Estació i Onze de Setembre, així com del
carrer Escoles, de l’Hospitalet de l’Infant.
La idea és millorar els serveis i el paisatge
urbà, actualment degradat; donar suport
i potenciar el comerç del nucli antic,
promoure la mobilitat urbana a peu a
l’Hospitalet i, en definitiva, recuperar
la vitalitat i dignitat d’aquesta zona, de
forma que resulti més atractiva.
Les actuacions previstes consistiran en:
la localització i desplaçament dels serveis
afectats, enderrocs dels paviments
existents, una nova xarxa de drenatge
d’aigües pluvials, substitució de la xarxa de
clavegueram existent, renovació de la xarxa
d’abastament d’aigua, prisma de serveis i
megafonia, xarxa de reg, pavimentació,
senyalització i mobiliari urbà. Pel que fa a
la pavimentació, aquesta serà similar a la
dels carrers propers i que també connecten
amb la plaça Catalunya, per tal de dotar
aquesta zona d’una uniformitat visual.
Aquests treballs tindran un termini
d’execució de 4 mesos i costaran uns
500.000 euros. El consistori ha sol·licitat
una subvenció al fons europeu FEDER.
LA
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Els alumnes de l’INS Berenguer d’Entença, durant la visita al CT Mestral.

Els alumnes de l’institut visiten el CT Mestral
Uns 500 estudiants d’aquest centre han passat ja per aquesta instal·lació
El passat mes de desembre,
més de vint alumnes de segon
de batxillerat de l’Institut
Berenguer d’Entença van
visitar les instal·lacions del
Centre Tecnològic Mestral,
acompanyats per la directora
del centre, Roser Mas, i per
la cap d’estudis, M. Dolors
Domènech.

E

ls alumnes van dur a terme un taller
didàctic sobre la gestió de residus
radioactius, perquè, a través d’una
manera interactiva, comprenguin el sistema
de gestió de residus radioactius realitzat a
Enresa i valorin la importància de la correcta
planificació en aquest tipus d’activitats, així
com la complexitat associada a aquests
treballs. Els alumnes van rebre de forma
complementària una conferència a càrrec
d’un responsable del CT Mestral sobre les
altres activitats desenvolupades per Enresa,
en què es va fer especial menció al cas del
desmantellament de Vandellòs I.

a més de 50 metres d’altitud, i posteriorment
van baixar a la part inferior del mateix edifici,
espai que conté diferents maquetes sobre el
procés dut a terme en el desmantellament
de l’antiga central nuclear. Per últim, van
poder experimentar per ells mateixos aquells
conceptes explicats durant la conferència i
el taller amb la visita a la sala interactiva de
l’Espai Enresa a Vandellòs.
L’Institut Berenguer d’Entença contempla
aquesta visita com una cita ineludible al
seu calendari de sortides escolars. Des de
l’any 1998 ha realitzat periòdicament visites
al centre d’informació present a l’antiga
CN Vandellòs 1. En la primera etapa, els
estudiants van visitar el centre d’informació
mòbil. Més endavant, van poder visitar un
centre d’informació ja fix a la instal·lació i
finalment des de l’any 2008 ja visiten l’actual

La sortida va incloure un
taller i una conferència
d´un responsable del
centre tecnològic
Espai Enresa a Vandellòs. Així, al voltant de
500 alumnes d’aquest institut, estudiants
d’ESO i majoritàriament batxillerat, del
municipi han passat per aquesta instal·lació.
Per la seva banda, el CT Mestral també
considera aquesta visita prioritària, tant
per la proximitat, com per la bona sintonia
que el Mestral manté amb el seu entorn
més immediat i, en concret, amb els veïns
del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. g

A més, els alumnes van recórrer tota la
instal·lació durant la visita per la planta, i
van conèixer com la central nuclear que
acollia el municipi en què resideixen ha
passat a constituir-se un centre tecnològic de
referència a nivell internacional. Van visitar la
part més alta de l’edifici del calaix del reactor,

Des del 1998, l´INS
Berenguer d´Entença hi
ha fet visites periòdiques
Els alumnes de segon de batxillerat van fer un taller sobre la gestió dels residus radioactius.
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Avança la
tramitació del
POUM

Es constitueix
l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil

Al Ple del 5 de març es van
resoldre les al·legacions
presentades al Pla
d’ordenació urbanística
municipal
Després de l’aprovació inicial del Pla
d’ordenació urbanística municipal
(POUM), per unanimitat, al ple del 20 de
març de 2012, es va iniciar un període
d’al·legacions que va finalitzar el passat
25 de juny. Aquestes al·legacions van
passar a ser estudiades per l’equip
redactor, dirigit pel Dr. arquitecte
Estanislau Roca, que el dimarts 19
de febrer va informar els assistents a
les reunions convocades a la Casa de
la Vila de l’Hospitalet, i a l’Auditori de
Vandellòs, sobre el document resultant
d’aquest procés d’informació pública.
Al ple municipal del passat 5 de març
s’hi van resoldre les 118 al·legacions
presentades i en un proper ple
s’acordarà la tramitació a Urbanisme
de la proposta de Pla que es preveu
sotmetre a aprovació provisional.
En tot aquest procés, l’alcalde Alfons
Garcia ha valorat molt la participació
ciutadana, el fet que els veïns i afectats
hagin pogut donar la seva opinió respecte
a com creuen que ha de ser el futur del
municipi, per tal que el POUM sigui un
document de consens polític i social. g

Units per la
Marató de TV3
i contra
el càncer
Com ja és habitual, el municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’ha
bolcat a cooperar amb la Marató de
TV3, que en la darrera edició va estar
dedicada al càncer. Així, durant el mes
de desembre s’hi va organitzar un gran
nombre d’activitats, de tot tipus, per
recaptar fons per aquesta bona causa.
Tant a Vandellòs com a l’Hospitalet,
aquestes activitats no haurien estat
possibles sense l’esforç de moltes entitats
locals i voluntaris, que van comptar
amb la col·laboració de l’Ajuntament i la
participació de molta gent.
A Vandellòs s’hi va aconseguir recaptar
10.100 euros; i a l’Hospitalet, 5.624,30.

A

quest mes de març s’ha creat l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de l’Hospitalet de
l’Infant. L’assemblea constituent d’aquesta
nova entitat local va tenir lloc el passat dia 4 de
març, a la sala d’actes de la Casa de la Vila de
l’Hospitalet, on van ser convocades les 31 persones
que s’hi havien inscrit.
El seu objectiu principal és prevenir les situacions
de greu risc col·lectiu o catàstrofes, protegir les
persones i els béns, quan aquestes situacions es
produeixen; així com contribuir a la rehabilitació i
reconstrucció de les àrees afectades. Aquestes
tasques són molt importants en el cas de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, perquè en aquest municipi
s’hi organitza un gran nombre d’activitats durant
tot l’any, on es concentra molt gent.
Aquest grup de voluntaris realitzarà funcions
relacionades amb l’atenció i protecció de la

ciutadania: col·laborar en la prevenció de
situacions de risc en els actes de pública
concurrència i donar suport a altres grups
operatius (Policia Local, Bombers, Servei
d’Emergències Mèdiques, etc.); col·laborar en
tasques assistencials i socials; i desenvolupar
tasques formatives i informatives a diferents
col·lectius (escoles, instituts, casals d’avis,
Casals de Joves, etc.).
Un cop constituïda l’Associació, que ha
promogut l’Ajuntament, les persones que
vulguin integrar-s’hi, hauran de posarse en contacte amb la pròpia entitat (tel.
672463522 i protcivil@vandellos-hospitalet.
cat) i complir, com la resta de membres, els
requisits següents: ser major d’edat, resident
a Catalunya i superar posteriorment un Curs de
formació bàsica per a voluntaris de protecció
civil, organitzat per la Generalitat.

L’Associació d’Ex treballadors
d’Hifrensa dóna 7.000 euros a les
famílies més necessitades
L’Associació d’Extreballadors d’Hifrensa va
donar a l’Ajuntament un total de 7.256,01
euros perquè els destinés a les famílies
més necessitades del municipi. Un grup
de representants d’aquesta entitat que
aplega un centenar d’ex empleats de la
central nuclear Vandellòs I va entregar
el passat 17 de desembre un txec amb
aquesta quantitat a l’alcalde Alfons Garcia
i a la regidora de Benestar Social, Cristina
Borràs. Tots dos van agrair aquest gest
solidari i van fer les gestions pertinents
per lliurar aquests diners a les famílies
més necessitades del municipi, segons els
criteris establerts pels Serveis Socials, en
aquelles dates properes al Nadal.
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Quasi 150 dones
celebren Santa Àgueda
El 3 de febrer, a Masriudoms i Vandellòs;
i el 5 de febrer, a l’Hospitalet
Gairebé 150 dones han participat enguany en
la festa de Santa Àgueda: 47 a Masriudoms
i 47 a Vandellòs, el dia 3 de febrer; i 52 a
l’Hospitalet de l’Infant, el 5 de febrer.

tinent d’alcalde, Àngels Pérez. A l’Hospitalet,
Pérez va lliurar la vara del poder a la Maria
Leal, com a alcaldessa; i a la Maria Galán i la
Mercè Boquera, com a regidores.

A Vandellòs, la 3a tinent d’alcalde, Cristina
Borràs, va nomenar alcaldessa a Lourdes
Ramos Gil; i a Josefina Margalef i M.
Lourdes Gil, regidores. A Masriudoms, la
Patricia Matias Romero va ser proclamada
alcaldessa; i la Paqui Valverde Bascón i la
Marina Sirisi Escoda, regidores, per la 2a

Als tres nuclis s’hi va retre homenatge,
igualment, a la dona més gran (a la Teresa
Jardí Gil, a Vandellòs; a la Maria Vega
Iribarren, a Masriudoms; i a la Rosa Jaime
Font, a l’Hospitalet). A Vandellòs també s’hi
va lliurar un obsequi a la ‘dona’ més petita:
l’Aina Madurell. g

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:
l´Hospitalet, Vandellòs, Vandellòs, l´Hospitalet,
Masriudoms, Masriudoms.

Rècord de visitants al Pessebre dels Estels
Unes 5.000 persones han gaudit d’ aquesta 15a edició
L’Associació de la Masia de Castelló, que és l’entitat que organitza
el Pessebre dels Estels, amb el patrocini de l’Ajuntament i
la col·laboració d’ANAV, la Diputació de Tarragona i diverses
empreses locals, ha explicat que al voltant de 5.000 persones van
visitar la 15a edició d’aquest pessebre vivent els dies 26, 29 i 30
de desembre.
Aquesta xifra rècord de visitants inclou les 3.628 persones que
van passar per taquilla i també les que no van pagar entrada
(menors de 4 anys, socis de l’entitat, mitjans de comunicació,
etc.), segons ha precisat el president, Xavier Espelta.
Els organitzadors del XV Pessebre dels Estels han agraït la tasca
duta a terme als més de 300 col·laboradors que hi van participar i
als mitjans de comunicació que van fer-ne difusió.
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IDETSA
s’integra
en una xarxa
de vivers
euroregional
L’empresa municipal que vetlla pel desenvolupament
econòmic de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
IDETSA, està inscrita a la xarxa CREAMED des del
passat mes de novembre. Es tracta d’un projecte
que té com a objectiu global estructurar i fer

A

atractiu el territori euroregional organitzant de
manera coherent i complementària els dispositius
d’ajuda al desenvolupament dels vivers d’empreses
de les quatre regions participants: Catalunya, Illes
Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées.

quest projecte ha rebut un
cofinançament del programa de
cooperació territorial del sud-oest
d’Europa, de prop d’1,1 milions d’euros del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER).

de novembre amb altres professionals de la
xarxa a Barcelona, Carcassonne i Toulose per
conèixer els sistemes econòmics, jurídics i
fiscals dels seus vivers d’empreses, i integrar
les seves bones pràctiques i experiències de
projectes innovadors; i establir contactes.

La xarxa CREAMED és possible gràcies a
l’acord entre: l’Euroregió Pirineus Mediterrània,
el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, el parc tecnològic
ParcBIT de les Illes Balears, la Xarxa Synersud
France de Languedoc-Roussillon i la Xarxa
REZOPEP de Vivers d’Empreses de MidiPyrénées.

Fruit d’aquesta estada d’immersió, una
empresa local participarà el 16 i 17 d’abril en
la convenció BIZ EUROREGIÓ, que tindrà lloc
a Toulouse, amb la idea de cercar projectes
europeus.

En el marc d’aquesta iniciativa, el gerent
d’IDETSA, Joan R. Benaiges, va anar a finals

“

EMPRENEDORS

Nous cursos al Viver d’empreses
Des del 4 de febrer és obert el període
d’inscripció a la nova oferta formativa que
IDETSA posa a l’abast al Viver d’empreses
per aquest 1r semestre de 2013, amb la

col.laboració de l´empresa Alpiq. Aquesta
oferta es compon de 20 cursos i càpsules i 2
programes a mida, dins dels sectors de més
potencial de creixement al municipi.
L’elaboració d’aquestes propostes formatives
és el resultat de la participació de totes les
àrees de servei d’IDETSA i, específicament,
de la Borsa de Treball, els requeriments
formatius de l’Ajuntament, les aportacions
de l’Associació d’Empresaris Municipal de
l’Hospitalet de l’Infant i la mancomunitat que
aplega Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Tivissa i Pratdip (MIDIT).
Mes informació a:
www.idetsa.net

@idetsa

SAE: 977 820 820

Donant classes a partir de secundària,
satisfem una necessitat

”

“El seu assessorament va ser crucial, eficaç
i realista”, afirmen totes dues. L’Helena
i la Lourdes també coincideixen a l’hora
d’explicar que donar classes “les omple”.
Amb aquest entusiasme per la feina i els
seus coneixements (l’Helena és llicenciada
en química i psicologia; i la Lourdes és
enginyera tècnica en disseny industrial),
ofereixen classes de reforç, individuals i en
grups reduïts, a alumnes de totes les edats,
des de primària fins a la universitat. També
preparen els adults per a l’accés als cicles
formatius i universitat.
Helena Irún i Lourdes Ramos

L’Helena Irún i la Lourdes Ramos fa poc
que es coneixen però des del novembre de
2012 tenen un negoci en comú: el centre de
formació Studi, ubicat a la Plaça Església,
2, de l’Hospitalet de l’Infant (tel. 977 92 01
94). Es van conèixer quan la Lourdes estava
començant a muntar el negoci i l’Helena, en

assabentar-se’n, es va posar en contacte
amb ella, perquè havia tingut la mateixa
idea. Van quedar per fer un cafè i parlar del
projecte i en menys d’un mes van aconseguir
fer-lo realitat. A tirar-lo endavant els va ajudar
el responsable del Servei d’Assessorament a
Emprenedors (SAE), del Viver d’empreses.

El valor afegit del centre és que s’especialitzen
en classes de nivells acadèmics a partir de
secundària. A banda, ensenyen tècniques
d’estudi simultàniament durant les classes
de reforç i d’aquesta manera satisfan
“una necessitat que hi havia al municipi”,
asseguren. A més, tenen previst posarhi a l’abast tallers de memòria per a gent
gran i tallers per pares d’alumnes amb baix
rendiment acadèmic i poca motivació. g
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La MIDIT aposta per la competitivitat i
diversificació econòmica al territori

L

a mancomunitat que aplega els
municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) durà
a terme enguany el projecte ‘Competitivitat
i diversificació econòmica al territori de la
MIDIT”.
Al ple de la MIDIT que va tenir lloc el passat 8
de febrer, a la Casa de la Vila de l’Hospitalet,
s’hi van aprovar per unanimitat els contractes
per l’execució de les actuacions previstes
en aquest projecte, que té un pressupost
total d’uns 236.000 euros. El 75% d’aquest
pressupost serà finançat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons
Social Europeu (FSE).
Aquest projecte inclourà quatre
actuacions:
1.La creació d’eines de suport per als nous
emprenedors i empreses consolidades
del territori que desenvolupin una activitat
econòmica relacionada amb els sectors
estratègics del territori.

2.La constitució d’un fòrum d’opinió turístic
del territori MIDIT. Aquest fòrum, que
articularà les relacions del sector públic
amb el privat, ha de servir per conèixer les
necessitats del sector, prioritzar-les i executar
aquelles propostes sorgides del propi sector.
Hi participarà la universitat.
3.La transformació cap al producte local
de qualitat i actuacions de difusió d’aquest
producte. La idea és facilitar la relació entre
el sector agroalimentari i el turístic per tal que
el producte local sigui visible mitjançant els
establiments turístics.
4.L’execució d’accions formatives en sectors
estratègics del territori, per augmentar
l’ocupació. L’objectiu és adequar l’oferta
formativa a les necessitats del teixit productiu
local i crear instruments per retenir i atraure
talent al territori.
Aquest projecte compta amb el suport de:
l’Associació d’Empresaris de Vandellòs i

Neix la Taula d’Empresaris de
Vandellòs i l’Hospitalet
L´Ajuntament ha promogut la creació
de la Taula d’Empresaris de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant. Està integrada
per: l’Associació d’Empresaris del
Municipi; l’Associació empresarial Les
Tàpies, nascuda recentment; la Unió de
Comerciants de l’Hospitalet de l’Infant; els
portaveus dels grups polítics municipals
amb representació a l’Ajuntament (PSC,
CiU i FIC); les grans empreses del sector
energètic situades al municipi (ALPIQ,
ENWESA, ANAV i Enresa) i l’empresa
municipal de promoció econòmica IDETSA.
Aquest grup tindrà reunions periòdiques
de treball al Viver d’empreses, el lloc on es
va crear el passat 3 de desembre.
Amb aquesta iniciativa, el consistori pretén
fomentar l’activitat econòmica al municipi
i generar un espai de reflexió i de trobada
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entre els participants. Per aquest motiu, a
través d’IDETSA, posarà a l’abast de la Taula
tota la infraestructura necessària perquè
els integrants puguin subscriure acords,
compartir informació sobre els procediments
de contractació interns i els nous processos
d’homologació, els cursos de formació i les
oportunitats de tirar endavant nous projectes
i inversions.

l’Hospitalet de l’Infant, la Cambra de Comerç
de Reus, el Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona, el Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, DO Montsant, Consorci de la Serra
de Llaberia, i les cooperatives agrícoles de
Vandellòs, Tivissa i la Serra d’Almos.
Per dur-lo a terme, la MIDIT col·laborarà amb
el Consorci per la millora de la competitivitat
del turisme i oci de les comarques de
Tarragona (CMCTUR), l’empresa municipal
IDETSA i altres entitats de prestigi per al
desenvolupament de les actuacions. g

El Restaurant Sal
Grossa s’incorpora
al Pacte de Qualitat
de la MIDIT
El Restaurant Sal Grossa
del Port Esportiu de
l’Hospitalet de l’Infant ha
aconseguit l’acreditació
del Pacte de Qualitat
Turística de la MIDIT.
També formen part d’aquest pacte els
següents establiments: Deviteca, una botiga
de menjar i càtering de l’Hospitalet; Cal Sec,
un allotjament rural de Masboquera; Cal
Barceló, un allotjament rural de Vandellòs;
l’Hotel Sancho de l’Hospitalet; i Cal Menescal,
un allotjament rural de Pratdip.
Tots aquests establiments turístics del territori
de la MIDIT han rebut un distintiu de qualitat.
Per aconseguir-lo, han passat una auditoria
de forma voluntària. Els restaurants i hotels de
la zona interessats en sotmetre’s a l’auditoria
i obtenir aquest reconeixement, encara es
poden inscriure en aquest projecte, trucant
a l’Oficina Tècnica de la Mancomunitat (tel.
977569030). g

MIDIT 2020

@MIDIT2020

Turisme

Març 2013

Es renova l’acord per promocionar
conjuntament la Costa Daurada
El municipi, una
“destinació nàutica
excel·lent”
El regidor de Turisme de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, Àlex Marfull, i els responsables
de Turisme dels altres municipis de l’Estació
Nàutica de la Costa Daurada (Salou, Cambrils,
Mont-roig del Camp-Miami i l’Ametlla de
Mar) han recollit la Bandera que acredita
aquests municipis com a “destinació nàutica
excel·lent’, per part de l’Asociación Española
de Estaciones Náuticas (AEEN).
Aquesta distinció reconeix, doncs, Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant com una gran àrea
de serveis de qualitat, atesa per empreses
que ofereixen activitats nàutiques de forma
professional.
El lliurament de les distincions es va fer el
passat 31 de gener, en el marc de Fitur.

Turisme L´Hospitalet de l´Infant

E

l Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona i representants de
dotze municipis (entre els quals,
el de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant),
de la Ruta del Cister, i del parc temàtic
PortAventura han revalidat l’acord que
regula la participació conjunta de totes
aquestes entitats en fires nacionals,
estatals i internacionals.
El desè conveni corner preveu la participació
a les fires ITB, de Berlín; Mahana, de Tolosa
de Llenguadoc; Vakantiebeurs, d’Utrech,
i WTM, de Londres; al Saló Internacional

del Turisme de Catalunya, a Barcelona; a
FITUR, a Madrid, i a NAVARTUR, a Pamplona,
i promocions a Vitòria. També altres
accions promocionals a Catalunya, l’estat i
l’estranger, com ara campanyes publicitàries
en ràdio, portals de viatgers, campanyes de
comàrqueting amb agents de viatge o un
trobada de bloggers (més de 150 visitaran
la nostra demarcació al maig per donar a
conèixer els atractius de la Costa Daurada i
difondre’ls després als seus blogs turístics).
A l’acte de signatura conjunta, que va tenir
lloc el 18 de gener a la Diputació, hi va assistir
el regidor de Turisme, Àlex Marfull. g

Vandellòs
i l’Hospitalet,
present a Fitur

E

n el marc del conveni corner esmentat
en aquesta pàgina, Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant va prendre
part del 30 de gener al 3 de febrer, en la Fira
Internacional de Turisme de Madrid (Fitur),
sota el paraigües del Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona.

Així, el municipi va estar representat en els
espais dedicats a la Costa Daurada i a les
Terres de l’Ebre dins de l’estand de l’Agència
Catalana de Turisme.
Dins la delegació tarragonina que va viatjar
fins a Madrid per assistir-ne a la inauguració,
hi havia els regidors Àlex Marfull i Àngels

Pérez, en representació de l’Ajuntament del
municipi.
Fitur és la segona fira turística més important
del món. Enguany va comptar amb 9.506
empreses expositors de 167 països i territoris
diferents, que van ocupar deu pavellons del
recinte firal d’IFEMA. g
LA
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S’està ampliant
i millorant
l’skatepark de
l’Hospitalet
Era una demanda històrica
dels joves del municipi
Els joves de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant podran
gaudir aviat d’un skatepark en
condicions òptimes per practicar
les modalitats d’skate, scooter i
BMX. Això serà possible gràcies
a les obres d’ampliació i millora
d’aquesta instal·lació, situada a
la cruïlla entre la Via Augusta i el
carrer Ramon Berenguer IV, que
ha encarregat l’Ajuntament.
questa era una demanda històrica
del col·lectiu jove del municipi, que
es queixava de la manca d’espai
i les cues que es formaven per utilitzar
l’skatepark. Amb els treballs que s’hi estan

duent a terme, aquests problemes es veuran
solucionats, perquè aquesta instal·lació
passarà d’ ocupar 257 metres quadrats
a 732 metres quadrats (és a dir, 475 m2
més). En aquesta superfície s´hi col·locaran
diferents mòduls, per tal d’oferir diverses
possibilitats adaptades als diferents nivells
dels usuaris, segons ha assenyalat Valen
Haralambidis, dinamitzador dels Casals de
Joves de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
i un dels impulsors del projecte, juntament
amb l’arquitecte Álex Hunguer, que va
plasmar-ne la idea.

Nou servei
d’informació al jovent

Anni B Sweet encapçala el cartell
del segon festival TWINPALM

A

En aquest sentit, Haralambidis ha explicat
que, per dissenyar l’estructura de l’skatepark,
s’han tingut en compte les opinions i
preferències dels usuaris, de diferents edats.
Del subministrament del material necessari
per fer-ne l’ampliació, se’n fa càrrec l’empresa
Spokoramps; i de l’execució de solera de
formigó a la pista, l’empresa Durisil.
A més d’ampliar l’skatepark, el consistori té
previst millorar la il·luminació i l’entorn urbà
d’aquest parc, amb la col·locació de bancs i
papereres. g

L

a malaguenya establerta a Madrid, Anni
B Sweet, una de les grans veus de l'indie
estatal, desembarcarà a l'Hospitalet de
l'Infant el cap de setmana del 15 i 16 de març
per encapçalar el cartell de la segona edició
del festival TWINPALM, el germà hivernal de
PALMFEST, que tindrà lloc a l’Hospitalet de
l’Infant.

La regidoria de Joventut ha posat en
funcionament un nou servei d’informació
als joves a l’INS Berenguer d’Entença.
Des del passat 4 de febrer, aquest servei
s’ofereix el primer dilluns de cada mes a
la segona hora del pati (12.45-13 h).
En aquest interval de temps, el personal
d’aquest departament de l’Ajuntament
està a disposició dels alumnes de
l’institut per atendre els seus dubtes,
facilitar-los informació de les activitats
que es realitzen als Casals de Joves i
de les sortides que s’hi organitzen; o
assessorar-los o orientar-los sobre els
assumptes que els interessen.
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També hi participarà La Brigada, banda
vilanovina liderada per Pere Agramunt, amb
una proposta més pop; el rock dels sevillans
Blacanova, recent fitxatge del segell barceloní
El Genio Equivocado, i l'experimentació amb
matisos soul, jazz i pop d'A Quiet Man.
A aquestes actuacions s'hi afegiran les dels
barcelonins Partido, els tarragonins Lecirke i el
duet electrònic local Warden Clyffe. El festival
comptarà també amb la sessió en format dj
del polifacètic Miqui Puig, que farà parada a
l'Hospitalet per a encapçalar una important
selecció de djs. Hi haurà, a més, diverses
activitats paral·leles gratuïtes destinades a la
reflexió i a l'estimulació cultural.
El gruix de les actuacions tindrà lloc durant la
tarda del dissabte 16 de març a l'Auditori de
l'Hospitalet de l'Infant. Les entrades es poden
adquirir a www.codetickets.com.

Cartell festival TWINPALM

TWINPALM és una iniciativa d'AMA (Associació
Multicultural Alternativa), l'entitat promotora
del festival PALMFEST, el gran referent de la
música independent a la Costa Daurada i el
sud de Catalunya, que enguany celebrarà la
seva vuitena edició entre l'11 i el 13 de juliol.
Més info a: www.palmfest.es
SEGUEIX-NOS A:

@CasalJoves

Casal Joves

Esports

Més joves, amb
preus reduïts
Per fomentar la pràctica esportiva al municipi,
especialment entre els joves, pels seus
beneficis per la salut i per l’educació, l’empresa
municipal Llastres Serveis SL ha ampliat la
franja d’edat dels joves, dels 21 als 25 anys.
Aquest col·lectiu, juntament amb el dels
jubilats i discapacitats, que avui dia pateixen
moltes dificultats, gaudeixen d’unes tarifes
més reduïdes a les instal·lacions esportives.
Una altra de les novetats per aquest 2013
és el descompte del 50% en l’abonament de
piscina que s’aplica als veïns en situació d’atur
que estan empadronats al municipi des de fa
més de dos anys i cobren menys del salari
mínim interprofessional.
D’altra banda, enguany els usuaris poden
fraccionar el pagament dels abonaments
anuals, que són més econòmics; i no s’aplica
l’increment de l’IVA als preus de les matrícules.
També es mantenen els preus establerts per
l’ús de les pistes de tennis, pàdel i frontennis.
A més, per ajudar els empadronats al
municipi, l’Ajuntament assumeix enguany la
meitat de l’increment de l’IVA en els preus
dels abonaments i entrades (el mes de juliol,
recordem, l’IVA va passar a ser del 8 al 21%).
Més informació a: www.vandellos-hospitalet.cat

Març 2013

L’Hospitalet de l´infant
acollirà III Campionats
d’Espanya de Clubs
de Balls Esportius
Aquesta competició i el II Open L’Hospitalet de l’Infant s’hi
celebraran els dies 4 i 5 de maig

E

l pavelló esportiu de l’Hospitalet
serà la seu dels III Campionats
d’Espanya de Clubs de Balls Esportius
i del II Open L’Hospitalet de l’Infant
els dies 4 i 5 de maig. Així consta al
conveni que van signar el 15 de gener
Antoni Mas, representant de l’empresa
organitzadora d’aquestes competicions
nacionals (Publiolimpia SLU); i l’alcalde,
en representació de l’Ajuntament.
En aquests esdeveniments esportius,
avalats per la Federació Espanyola de
Ball Esportiu, és previst que hi participin
unes 350-400 parelles, procedents de
14 a 18 clubs de ball d’arreu de l’Estat.
Les competicions seran gravades en alta
definició i difoses a partir del mes de juny
a través dels canals televisius TV3 i Esport
3 i també de la Televisió de Vandellòs
(TVV). A més, l’empresa Publiolimpia està
negociant amb Televisión Española (Tve)
l’emissió dels mateixos programes.

El Club Nàutic
organitza el Campionat
de Catalunya
Optimist G1 i G2
Entre 150 i 200 regatistes es disputaran els
dies 18, 19, 25 i 26 de maig el Campionat
de Catalunya 2013, de la classe Optimist per
als grups G1 i G2, en aigües de l’Hospitalet
de l’Infant.
Aquesta nova competició organitzada pel Club
Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV) tindrà
també una gran repercussió a nivell esportiu
i turístic per a la població, ja que a més dels
participants, atraurà centenars de persones
(entrenadors, comitès de regates, jutges,
familiars, espectadors, etc.). Cal tenir en compte,
segons explica el CNHV, que “és la cita més
important de l’any a nivell territorial per la classe
Optimist, ja que d’aquesta competició sortirà
la selecció catalana que ens representarà als
campionats nacionals al juny”.

A la signatura del conveni, tant el regidor
de Turisme, Àlex Marfull; com la regidora
d’Esports, Pilar Morales, van destacar la
repercussió econòmica i de promoció turística
que tindrà per al municipi la celebració
d’aquestes competicions nacionals de
ball i van recordar l’èxit que van tenir les
disputades l’any passat, per primera vegada,
a l’Hospitalet: el Campionat de Catalunya de
Clubs 2012, en format Final Four; i el I Open
Nacional L’Hospitalet de l’Infant. g

Quasi 300 atletes,
a la 1a Cursa de
Sant Silvestre
L’Hospitalet, seu de la
1a prova d’una lliga
d’escalada provincial
L’Hospitalet de l’Infant ha albergat la 1a
prova de la Lliga de Boulder Intercentres de
la IV Vegueria 2013. El Centre Excursionista
Serres del Mestral ha estat l’encarregat
d’organitzar la primera prova d’aquesta lliga
d’àmbit provincial d’escalada, de la modalitat
boulder, a l’antiga Escola Àster. Durant els
dies 19, 21, 26 i 28 de febrer, ha tingut obert
un rocòdrom, on un dels membres d’aquesta
entitat local, José Macias, ha plantejat als
participants 10 problemes o vies de boulder,
de graus progressius de dificultat, segons ha
precisat el president de l’associació, José
Gavira.
Aquesta lliga compta amb més d’una
quarantena d’inscrits, de diverses edats, tant
federats com no federats. Més informació a:
www.cereddis.cat

Un total de 258 atletes d’arreu de la província
de Tarragona van prendre part el passat
30 de desembre en la 1ª Cursa de Sant
Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta
cursa, organitzada per l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament, amb el suport de Tretzesports,
va tenir un recorregut de 4 km, pel mig del
poble. Els guanyadors van ser: Roger Jardí,
del club Tretze Atlètic Català, en la categoria
masculina; i la cambrilenca Monse Rovira, en
la categoria femenina. En la categoria local,
els vencedors van ser: David O’Callaghan i
Mercè Monné.
LA
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EL MEDI

S’han arranjat diversos
camins i boscos

L

’equip municipal de Medi Ambient ha
netejat i esporgat de forma selectiva
la vegetació de la muntanya del
Torn, un espai declarat d’interès natural. En
concret, ha fet unes franges de protecció
als laterals dels camins i desbrossat l’àrea
d’aparcament, molt transitada durant
l’estiu. Per dur a terme aquesta tasca de
prevenció d’incendis i de condicionament

SALUT

de la zona, ha comptat amb unes màquines
de podar i amb una trituradora vegetal.
Amb els mateixos mitjans, l’equip ha arranjat
també la zona verda propera a l’aparcament
del càmping La Masia de l’Almadrava, per
evitar alhora la proliferació de gats; i la zona
boscosa situada al costat de l’entrada del
càmping Cala d’Oques de l’Hospitalet.

CAP de l’Àrea Bàsica de Salut
Vandellòs-L’Hospitalet

Nou
servei de
fisioteràpia
L’Ajuntament ha signat un conveni amb
la Fundació Sagessa Salut per posar
en funcionament aquest mes de març
un servei de fisioteràpia. Aquest servei
està adreçat a aquells pacients del
municipi que tinguin una indicació de
tractament de fisioteràpia i rehabilitació
prescrita pels metges de família del
Centre d´Assistència Primària (CAP) de
l’Hospitalet o dels consultoris locals de
Vandellòs, Masriudoms i Masboquera,
i dels especialistes de referència del
CAP.
S’ofereix al gimnàs dels centres de
dia de l’Hospitalet i de Vandellòs, fora
de l’horari d’utilització dels usuaris
d’aquests centres. En concret, de les 15
a les 17.30 hores: els dilluns i dimecres
a l’Hospitalet; i els dimarts i dijous, a
Vandellòs.
El cost d’aquest servei de fisioteràpia és
de 12.000 euros anuals i l’assumeix el
consistori. g
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El terme municipal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant té una xarxa de
camins i pistes forestals d’uns 180 km.
Això fa que l’Ajuntament estigui treballant
contínuament en la millora i manteniment
d’aquestes vies, per fer-les més accessibles
i poder evitar i extingir incendis. Els senders
i zones boscoses, a més, tenen un interès
turístic.

La rinitis al·lèrgica

a rinitis és la inflamació de la part interna
del nas. La rinitis al·lèrgica es produeix
quan el nostre cos reacciona de manera
exagerada davant alguna substància. En
general, no és greu però pot arribar a ser molt
molesta.
Pot aparèixer de forma brusca, en qüestió
de minuts (rinitis aguda), en uns dies (rinitis
subaguda) o aparèixer lentament durant
setmanes o mesos (crònica).
Les persones que la pateixen es queixen de picor
i taponament de nas, mocs clars i esternuts
freqüents. A més, poden tenir molèsties en els
A casa i a la feina:
Eviteu les catifes, la moqueta i les cortines.
Feu treure la pols amb freqüència i amb una
aspiradora.
No utilitzeu esprais ni ambientadors.
Dormiu amb les finestres tancades i no les
tingueu obertes durant les hores de llum solar.
L’aire condicionat actua com a filtre antipols.
Poseu-lo quan pugueu.
Al cotxe:
Circuleu amb les finestres tancades.
No utilitzeu ambientadors.
Feu aspirar el seu interior sovint.
Si és possible, utilitzeu filtre antipols.
Sempre:
Allunyeu-vos del lloc on han començat les
molèsties.

ulls, sensació d’ofec, inflor de la cara...
La produeixen unes substàncies anomenades
al·lèrgens, que estan a l’aire i que en arribar al
nas produeixen l’al·lèrgia. Les substàncies més
freqüents són: pol·lens, pols (àcars), pèl, plomes
o caques d’animals, fongs i floridures, gasos
(laca, dissolvents...).
Pot ocórrer durant tot l’any, sobretot a la
primavera i tardor, i repetir-se cada any o
desaparèixer. És més freqüent als matins i en
els dies secs i amb vent perquè augmenta la
quantitat de pol·len a l’ambient. Millora en els
dies plujosos. Consells:
Eviteu sortir al camp o jardins a la
primavera i tardor, sobretot si fa vent.
Si sortiu a passejar, feu-ho a la tarda i
després de la pluja.
Per eliminar el pol·len del vostre cos,
dutxeu-vos cada dia i renteu-vos les
mans amb freqüència.
Eviteu els ambients de fumadors i molt
carregats.
Al llit, utilitzeu llençols, coixí i matalàs
sintètics.
Intenteu gaudir de les vacances en zones
costaneres, prop del mar.
En qualsevol cas, si noteu algun d’aquests
símptomes, consulteu amb el vostre metge
de família i no prengueu medicaments pel
vostre compte.

Biblioteca Infant Pere

Página
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Novetats A les biblioteques municipals

Vandellòs-Hospitalet.cat

Buscar personas, lugares y cosas

Conscient de la importància
de ser present a les xarxes
socials, la Biblioteca Infant Pere
de l’Hospitalet ha creat una
pàgina a Facebook, per millorar
la comunicació amb els seus
usuaris: http://www.facebook.
com/biblioteca.infantpere

Crear pá

Ahora
febrero
enero
2012

Lanzami

Biblioteca Infant Pere

Te gusta

A 250 personas les gusta esta página · 52 personas están hablando de esto

A

través d’aquest nou canal comunicatiu,
la biblioteca pública de l’Hospitalet
de l’Infant informa els internautes de
les activitats que organitza, així com de les
publicacions i serveis que ofereix.

Biblioteca
C/ Ramon Berenguer IV, 2, 43890 Hospitalet, Cataluna, Spain
977 82 21 22
Información

Fotos

tarda, per comentar els llibres
proposats250
amb els altres
membres del grup. Les obres
Me gusta
a llegir
les cedeix Eventos
la biblioteca
a cada participant.

Lo más destacado

Els seguidors d’aquesta pàgina de Facebook
també reben informacions sobre les novetats
editorials, recomanacions de llibres,
fotografies de les activitats dutes a terme en
aquest equipament, notícies vinculades al
món de la literatura i la lectura, etc.

El club de lectura de
Vandellòs ja compta amb
una quinzena de membres
A més, els seguidors de la pàgina tenen
l’oportunitat d’interactuar amb la biblioteca,
i de fer-li arribar les seves opinions i
suggeriments.

Publicación

Foto / Vídeo

Escribe algo....

Compartir

Neix el club de lectura
Biblioteca Infant Pere
de Vandellòs
Hace aproximadamente una hora
El club de lectura de la Biblioteca Jaume
i Giltenim
de novel.les
Vandellòs
s’ha
amb
AJardí
la Biblioteca
noves de
trincaestrenat
!!!
Veniu,
que en trobeu
alguna del
del vostre
gust.
I si va
no és
èxit. segur
La primera
reunió
club,
que
tenir
així...reserveu-la per quan tornin de préstec o demaneu-la com a
lloc el passat 20 de febrer, va comptar amb
desiderata i ho tindrem en compte en les properes compres.
una
quinzena de participants. La idea és
Ver
traducción
que les persones apuntades s´hi trobin un
dimecres al mes, a dos quarts de vuit de la

La nova programació de l’Antena del
Coneixement commemora efemèrides
Inclou conferències a càrrec d’experts en les matèries tractades
Amb una conferència sobre “les llums i les
ombres de la normalitat lingüística de la llengua
catalana” es va iniciar el passat 28 de gener la
nova programació de l’Antena del Coneixement
de la URV de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Aquesta xerrada, a càrrec del Dr. Miquel Àngel
Pradilla, professor de la Universitat Rovira i
Virgili i membre de l’Institut d’Estudis Catalans,
va tenir lloc a la Sala Bonet Castellana del
Teatre-Auditori de l’Hospitalet, amb motiu de
la commemoració del centenari de les normes
ortogràfiques del català.

històriques i culturals. En concret, la
commemoració del centenari de les normes
ortogràfiques del català, i també del 75è
aniversari dels bombardejos de la guerra
civil contra l’Hospitalet de l’Infant, el 30è
aniversari de la creació de l’escola municipal
de música, el centenari del naixement de
Me gusta · Comentar · Compartir
Salvador Espriu i el 25è aniversari de Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant.

En aquest mateix escenari, el coordinador
de l’Antena, Ferran Castellví; i l’alcalde,
Alfons Garcia, hi van presentar abans la nova
programació, que com la de l’any passat,
continuarà apostant per la divulgació de
temes d’interès general.

Montserrat Canela, titulada superior en
pedagogia musical i en musicologia del
Conservatori del Liceu. El cicle ha constat de
dues conferències els dies 21 i 26 de febrer.

Biblioteca Infant Pere
21 de febrero

Recentment, l’Antena i l’Escola Múnicipal

de alMúsica
hanFàcil
organitzat
també
Ahir,
Club de Lectura
en català, vam
acabar el un
llibre Cicle
Sherlock
Holmes resol tres musicals
casos, d’Arthurdissenyades
Conan Doyle. Tres per
de conferències

Els
interessats
en
ser
integrants d’aquest club han
Publicaciones recientes de otros en Biblioteca Infant Pere
Ver todos
d’adreçar-se a la biblioteca
Gloria Palacin Barbas
( b i bva n d e l l o s @ va n d e l l o s Me gustaria tener información de la Biblioteca. Creo que es…
i telèfon 977
enero a la(s) 18:13
1 · 18 dehospitalet.cat
82 45 12). Només han de
tenir interès per la lectura i
Me gusta
per
compartir les seves impressions sobre
allò que
llegeixen; així com formalitat en
Punt Omnia Vandellòs-Hospitalet Infant
Comunidad i en la devolució dels llibres
l’assistència
prestats.
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs
Emisora de radio

D’altra banda, el club de lectura de la
Casal Joves
Biblioteca
Infant Pere de l’Hospitalet continua
Comunidad
sent un èxit. A hores d’ara, està format per
Turisme L'Hospitalet de l'Infant
29 persones
i hi ha llista d’espera.
Viajes/Ocio
Vandellòs-Hospitalet.cat
Organización gubernamental

L´OFERTA cultural,
sempre al vostre
abast a internet
Actividad
Hace poco

Biblioteca Infant Pere ha creado Semifinal
VERBALIADA.

La programació
municipal
de
cultura, corresEls nens del Club de Lectura s'ho van passar
ahir d'allòalmés bé
ponent
1r!
Van estar llegint i fent teatre a l'escenari de l'Auditori, amb el
trimestre
de
conte El carter joliu, de la Janet i l'Allan Ahlberg, on un carter
reparteix cartes a uns personatges molt
especials,és
comala punt
Rínxols
2013,
d'or, Els tres ossos, la Ventafocs...
de finalitzar. Si
Veniu a llegir-lo a la Biblioteca !!!
voleu estar al cas
Ver traducción
de les activitats
previstes en els propers dies i en el 2n
trimestre de l’any, visiteu la pàgina web:
www.culturaalabast.cat.
Biblioteca Infant Pere
viernes

Aquesta plataforma virtual que va posar
en marxa l'Ajuntament no només facilita
la compra d'entrades, sinó també la
http://www.facebook.com/vandellosihospitalet.cat?ref=hl
informació detallada sobre l'oferta
cultural municipal. A més, permet als
Més detalls sobre la programació, a la
usuaris apuntar-se a aquelles activitats
pàgina web de Cultura (www.culturaalabast.
en què és necessària la inscripció. Per
En aquests primers mesos del 2013, els
cat) i de la mateixa Antena (http://www.
exemple, al concert per a nadons que
cicles de conferències organitzats serviran
urv.cat/antenes_coneixement/vandellos_
s’oferirà el proper 7 d’abril al Teatreper commemorar diverses efemèrides
hospitalet/).
Auditori de l’Hospitalet.
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Ensenyament

Març 2013

Gairebé 400
alumnes
participen en el
programa “Anem
a concert”
És un projecte educatiu de
l’Orquestra Camerata XXI
Quasi 400 alumnes del municipi han pres
part en el programa educatiu “Anem a
concert”, dissenyat per l’Orquestra Camerata
XXI. Aquest programa pretén estimular els
escolars perquè tinguin consciència del
gaudi d’escoltar els diferents instruments
d’una orquestra simfònica en directe.
L’activitat principal d’aquesta iniciativa gira
al voltant de l’assistència a un concert. El
concert al qual van anar el passat 1 de febrer
els alumnes de 1r i 2n de l’Escola Mestral
de l’Hospitalet i els alumnes de l’Escola
Valdelors de Vandellòs (en una primera
sessió) i els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de
l’Escola Mestral (en una segona sessió) va
anar a càrrec del grup de percussions de
l’Orquestra, al Teatre-Auditori de l’Hospitalet
de l’Infant.
Aquest concert, titulat “Percu... què?”,
s’ha complementat amb material educatiu
elaborat especialment per a cada sessió,
sobre els instruments de percussió i els
inicis de la música, que els nens i nenes van
treballar a classe amb els seus mestres.
Per participar en aquest programa educatiu,
els alumnes del municipi no han hagut de
pagar res, perquè l’Ajuntament ha assumit
el cost d’aquestes activitats. g

Uns 60 inscrits,
als cursos de català

U
S’han format 14 parelles
lingüístiques
En la nova edició del Voluntariat per la llengua, que ha organitzat el Centre de Normalització
Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus a l’Hospitalet de l’Infant, s’hi ha format un total de 14
parelles lingüístiques. Aquestes parelles, integrades per persones que parlen en català i
que comparteixen una hora setmanal del seu temps amb l’aprenent a fi que aquest perdi
la vergonya i guanyi seguretat i fluïdesa parlant en català, es van conèixer el passat 22 de
febrer al Centre Cultural Infant Pere, durant l’acte de presentació d’aquestes. g
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nes 60 persones s’han apuntat als
cursos de català que l’Ajuntament,
en col·laboració amb el Centre de
Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea
de Reus ha ofert a l’Hospitalet de l’Infant
aquest primer quadrimestre del curs 20122013. En concret: 26, al curs bàsic 2; 10, a
l’elemental; 10, al de suficiència 3; i 13, als
cursos a distància de tots els nivells.
Les classes van començar els dies 4 i
5 de febrer i finalitzaran a mitjan maig.
Com a novetat, aquestes classes s’estan
impartint a l’antiga Escola Àster de
l’Hospitalet de l’Infant (en lloc de a la Sala
Infant Pere, com es feia abans).

Cuina/Entitats

Març 2013

Antonio Manzanera

Bunyols de Quaresma
CUINER: Antonio Manzanera

Ingredients
per al brioix ràpid:
80 ml d'aigua tèbia
30 gr de llevat
125 gr de farina de força
Fem un massa ben lligada i la
deixem reposar uns 30 minuts.

ENTITATS

Ingredients
per a la massa:
75 gr de sucre
5 gr de sal
125 gr de mantega
2 ous
375 gr de farina de força
95 ml d'aigua
Fem la massa ben lligada i la
deixem reposar uns 30 minuts

Elaboració:
Un cop han reposat les dues masses per separat, es barregen
i es treballen fins obtenir una massa homogènia i es deixa
reposar 30 minuts més.
S'hi afegeix un ou i s'amassa tot, deixant-ho reposar fins
que es dobli el volum de la pasta. Fem amb la massa unes
boles i ja es poden fregir amb abundant oli d'oliva molt
calent.
Un cop fregides les boles, es polvoregen amb una mica
d'anís i es passen per sucre. I bon profit!

Envia´ns la teva recepta a: comunicacio@vandellos-hospitalet.cat

Club Esportiu l’Hospitalet
el club du a terme una tasca pedagògica molt
important, perquè no només transmet als
infants i joves nocions tècniques pròpies del
futbol, sinó també valors, com ara el respecte
als altres, la companyonia, etc.

E

l Club Esportiu l’Hospitalet és una
de les entitats més consolidades al
municipi. Ha passat de tenir només
un equip de futbol sènior als seus inicis a
comptar-ne amb 13 a l’actualitat (un sènior,
un juvenil, un cadet, un infantil, dos alevins,
tres benjamins, un prebenjamí, dos de
“cracks” i un femení).
És a dir, a hores d’ara mou un total de 180
jugadors, 25 entrenadors i dos coordinadors
de futbol base (Jordi Núñez i José Luis
Llovera). Això comporta que el camp de
futbol de l’Arenal estigui ocupat tots els dies
de la setmana, amb entrenaments i partits.
La majoria dels jugadors són del poble, tot i
que també n’hi ha alguns de les poblacions
dels voltants (Vandellòs, Miami, Cambrils,
etc.). El gruix dels inscrits pertany a les
categories de futbol base i practica futbol com
una activitat extraescolar. Per aquest motiu,

Tots els equips, excepte el femení (que existeix
des de fa dues temporades i de moment juga
partits amistosos), disputen competicions
oficials. El grup sènior és el que juga en una
categoria més alta: 3a Catalana, mentre
que la resta ho fa en diferents categories
territorials; i els “cracks”, els més petits, en la
“Lliga babies de Tarragona”.
La màxima categoria a la qual ha arribat
l’equip sènior, al llarg de la història del
club, és a 1a regional. En aquesta categoria
d’àmbit provincial hi va competir durant cinc
temporades (del 2004-2005 en endavant).
Els moviments de jugadors a altres clubs
destacats de la demarcació (Reus, Nàstic,
Cambrils, Ascó, etc.), en canvi, han estat més
habituals.

Hospitalet Temporada 1997

President: Francisco Juárez
Vicepresident 1r: Roberto Lainez
Vicepresident 2n: Enric Garcia
Secretari: Rubén S. Reina
Tresorer: Israel García
Vocals: Maria Isabel Cantón, Agapito
Gómez, Álex Pardo, Claudia G. Garcilazo.
Dades de contacte:
Pàgina web (www.cfhospitalet.com),
Correu electrònic (cfhospitalet@hotmail.com)
Telèfon (607 29 62 64).
Nombre de socis: 300,
aproximadament.
Principals activitats: formació
i pràctica esportiva; participació en
competicions, actes de les festes majors del
municipi, tornejos de Nadal, de Setmana Santa
i d’estiu; i col·laboració amb la Marató de TV3.
Any de fundació: 1975
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Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Antena del Coneixement de la URV .....670 50 21 77

Àrea d’Esports (piscina) ....................
977 82 05 23



Autocars Hife ..................................... 902 11 98 14

BASE (l’Hospitalet) .............................977
82 34 59

Biblioteca de l’Hospitalet .................... 977 82 21 22
Biblioteca de Vandellòs ....................... 977 82 45 12
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
Centre de dia de l’Hospitalet ........... 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
Clínica rural ......................................... 977 82 40 21
Emergències ........................................... 112
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
Notaria ............................................... 977 82 32 59
Oficina de Turisme ............................. 977 82 33 28
Pavelló Poliesportiu Vandellòs ............ 977 82 43 54
Policia Local ............................. 092 / 609 30 89 45
Port Esportiu (Club Nàutic) ................ 977 82 30 04
Ràdio l’Hospitalet ............................... 977 82 00 14
Secomsa Aigües (Atenció al client) .... 902 25 00 70
Secomsa Aigües (Avaries) .................. 900 30 40 70
Tanatori municipal ................................. 977 36 02 81
Telefònica (Avaries) .........................................1002
Televisió de Vandellòs ......................... 977 82 43 60



































































 


































 

 


 



 

 


 
 
 











 
 

 
 
 
 










 
 
 











 
 
 

 
  


































 

  
 


















 
 

 




 
 
 








 









 



















 

 















 







 
 
 














 

 



 

 














 


 

























 
 









 
 
















































 

 

 


























































































 

 

 


 

  
 


 






 
 














 
   
     
  
    

 

 


    

    





 
 

 

    



       
  
 
 



 




 

 






















 














 






 







 
  





  





























































 
 



 
 
 

 

 
 
 




 
 
 







 
 

 
 

 
 

 

































































  


 

 

    

    


 

 

    














 
 

  
  
  


 










 

 



  




  
 

 




 

 


    
 
  











    
 












 
 



  
 

 

 
 
  
 
 
  
 
 











 

 





 



  





 




 







 

  














     
 


  
  


 

    

 
 
  

 

  
 
 

  
 

 

  
 
 
  
 


 

 

  
 












 
 




 
 




 
 




 































 

 
 



























 

 
 

 
  


 
 



 






 
  
  
  




 
 










 














 

  
  















Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal
d´Atenció Ciutadana (OMAC) virtual i a altres webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat







CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT: Telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (L´Hospitalet).











 
 







    







G) Només circula els diumenges fins al
8/12 i els dies 15/8, 11/9, 24/9, 12/10,
1/11, 6/12 i 8/12.







TELÈFONS D´INTERÈS





Març 2013



F) Només circula els diumenges fins al 4/11
i els dies 15/8, 11/9, 24/9, 12/10, 1/11.











E) Només circula els diumenges i els dies
15/8, 11/9, 24/9, 12/10, 1/11, 6/12 i
8/12.



D) Els diumenges i els dies 15/8, 11/9, 12
10, 1/11, 6/12 i 8/12







C) Ès diari a Tarragona. Circula des de
Cambrils diari del 23/6 al 31/8, els dissabtes
i diumenges de l’1/9 al 30/9 i l’11/9




















































 
 
 



 
 
 


 
 
 

   

B) Es diari fins al 4/11. Des del 10/11,
circula dissabtes, diumenges i els dies 6/12
i 7/12












A) No circula els diumenges ni els dies
15/8, 11/9, 12/10, 1/11, 6/12. 8/12




























































 




 


 
 


 
 


 

 
 
 

 

 
 
 
 






 
 

 

 
 

 


 
 


 



 

 








































































H) Circula del 23/6 al 2/9.
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Nota: En compliment de la Llei

orgànica sobre protecció de



dades de caràcter personal
i del
18/08/2011
reglament que la desenvolupa,


18/08/2011

només hi apareixen aquells
noms


que compten amb l’autorització

expressa dels afectats. 
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Dades actualitzades
01/03/2013: L’Hospitalet de l’Infant 4.868 /
Vandellòs
801 / Masriudoms 137



 78 / L’Almadrava 59 / Població disseminada

Vanessa Park 126  / Masboquera
8 / Total 6.077
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LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

Manuel A. Marquès
Pintor i professor
de plàstica
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i la TVV es van
desplaçar fins a Tortosa a principis d’any per visitar
l’exposició pictòrica “35 anys a les Terres de l’Ebre”
i entrevistar l’autor, Manuel A. Marquès, per al
programa ‘De què parlem”. Això és els va explicar
aquest artista de l’Hospitalet.

Per què et vas dedicar professionalment a
la pintura?
Jo no era conscient que existia una carrera
que es deia Belles Arts i recordo que una gran
amiga de Masriudoms, la filla del Quicot, va
fer Belles Arts i em va explicar com hi podia
accedir, que havia de fer un examen d’ingrés
i saber dibuixar... Jo no sabia dibuix i aquell
estiu ella em va donar nocions de com fer les
coses, em vaig examinar i amb tota la “chiripa”
del món vaig aprovar. D’aquesta manera, vaig
entrar directament a Belles Arts.
Quan vaig acabar la carrera, hi havia dues
opcions: donar classes, o dedicar-te a voltar
pel món i pintar. Això últim és el que realment
vaig fer. És ara, quan els anys han passat,
que estic dedicant-me a l’ensenyament.
És a dir que tu has fet realment el que
volies. En principi, sí.....
Com volies? Sí.

Novetats a la TVV
La Televisió de Vandellòs (TVV) ha estrenat el
programa ‘Entitats’, un espai de 10 minuts
on es donen a conèixer les associacions del
municipi. Tot de la mà dels membres de les
mateixes entitats locals.
Des del passat 7 de febrer, aquest nou
programa s’emet els dijous (a les 20.15,
22.15 i 00.15 h); i els caps de setmana (a
les 11 i les 17.25 h). Per aquest espai ja han
passat, entre altres entitats, l’ADF, l’AMA,
l’AMEH i el Grup de Dones Alamanda.
D’altra banda, des de principis d’any la TVV
emet en format 16:9, en lloc de fer-ho en
4:3. L’equip de la televisió local ha destacat
el gran salt qualitatiu que comporta aquest
canvi. Adéu als plans tallats! g
SEGUEIX LA INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL A:

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet TvVandellòs

Com et definiries com a pintor?
Pintar és el que realment sé fer, el que
m’agrada o el que en aquest moment
necessito. Sempre he seguit una mateixa
línia, crec que els canvis bruscos volen dir
que quelcom no funciona.
Els pintors donen la imatge de ser bohemis
i una mica esbojarrats...
Això és una “pose”. En Dalí, per exemple,
podia estar o no com un llum, però ell podia
permetre’s fer el que volia en aquella època,
amb tota la parafernàlia cultural a Espanya,
entre altres coses perquè era fill del notari
més ric de la província de Girona.
El cineasta Buñuel podia fer el que volia
perquè tenia una renda de 200.000 pessetes
a l’any i parlo dels anys que van de la dècada
dels 20 al 30... Federico Garcia Lorca era fill
d’uns importants terratinents d’Andalusia.
Tota aquesta gent es podia dedicar a la
creació o al lleure.

Molt bé, però si els artistes no són bons...
Sens dubte han de ser bons, però al no tenir
cap altre maldecap, ells es podien permetre
ser bohemis. Jo no he conegut cap artista
(tret dels toreros que venien de famílies molt
humils) que no tingués diners. Sempre el
domini intel·lectual, l’han tingut les classes
adinerades.
Això vol dir que si no haguessis nascut a la
família que tens no series pintor?
Si els meus pares no haguessin treballat
moltíssim, en èpoques dificilíssimes, amb un
sacrifici increïble, jo no hagués pogut anar
a estudiar ni a Reus ni a Barcelona. Encara
recordo la llibreteta a on apuntava tot el que
em gastava per comprar pintures o teles. Ho
feia perquè em feia la impressió que havia
perdut els diners. Ni un cap de setmana em
vaig quedar a Barcelona per dos motius: un
era per ajudar els meus pares a la botiga; i
l’altre, perquè necessitava mantenir el vincle
amb el meu poble, l’Hospitalet de l’Infant.

L’Ajuntament amplia
el nombre de zones
amb cobertura WIFI

E

l municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant disposa, a hores d’ara, de més
d’una vintena de zones amb cobertura
WIFI, on les persones es poden connectar
gratuïtament a Internet. Les dues zones
que s’han incorporat recentment al llistat de
punts on l’Ajuntament ofereix aquest servei
són: la de la Plaça Catalunya de l’Hospitalet; i
la del Casal de Joves de Vandellòs.
En aquests nous punts, com en la resta (tant
els que estan ubicats a Vandellòs, en concret,
al pavelló cobert, l’Ajuntament, la biblioteca,
el Centre Polivalent; com els que estan situats
a l’Hospitalet, a la Sala Infant Pere, l’antiga
Escola Àster, la ràdio municipal, la Casa
de la Vila, la residència esportiva Àster, la
biblioteca, la Sala Bonet Castellana, el pavelló
cobert, el port esportiu, la zona del camp de
futbol de l’Arenal i el Casal de Joves; i també
al Viver Tecnològic, el Viver d’empreses i el
Casal de Masriudoms), l’accés a Internet està

subjecte a la limitació de la velocitat fixada pel
regulador del servei (la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones). En aquest sentit,
la normativa vigent estableix que l’ample de
banda sigui de 256 Kb de descàrrega i hi hagi
2 hores de connexió gratuïta al dia.
Per facilitar l’accés a les noves tecnologies
i a les zones Wifi, a més, l’Ajuntament ha
senyalitzat els punts on es brinda aquest
servei, per tal que els ciutadans els identifiquin
d’una forma més senzilla i ràpida. Enguany,
a més, el consistori també té previst oferir
cobertura sense fils a la Plaça de l’Almadrava
de l’Hospitalet de l’Infant.
Tots aquests punts estan ubicats en espais
públics, de molta concurrència.
LA
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Fotogaleria

Festes de
Nadal
Esperant els Reis, a l´Hospitalet. TEO CASTILLO

Cavalcada de Reis, a l´Hospitalet. TEO CASTILLO

Caga tio organizat per Foment Cultural a l´Hospitalet. TEO CASTILLO

El Pare Noel, al centre de dia. Vandellòs. FÀTIMA ARBÓS

Els patges reials a Vandellòs. TERE COLL

Cavalcada de Reis, a Masriudoms. DORA ANGUERA

L´Home dels Nassos, a l´Hospitalet. TEO CASTILLO

L´Home dels Nassos, a Vandellòs. ALEXIS CASTILLO

Els Reis d´Orient, a Masboquera. TVV
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Cursa de vehicles sense motor. TERE COLL

Març 2013

Festes de
Carnaval
EDUARD MOIX

DORA ANGUERA

TEO CASTILLO

TERE COLL

TERE COLL

TEO CASTILLO

TEO CASTILLO

CASAL DE JOVES

TERE COLL

DORA ANGUERA
LA
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LA Foto Histórica
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Portalet, façana que dóna a la plaça Catalunya de l’Hospitalet, on també s’aprecia part de la tàpia de l’hort parroquial.
Agost de 1919. Foto de l’arxiu parroquial.

