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Permeteu-me que l’editorial d’aquest número de La Revista el dediqui a
glossar la figura de l’Àlex Marfull, 1r tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament
que ha mort recentment.
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Aquesta defunció ha estat la primera que ha succeït durant el mandat en
actiu d’un regidor des de fa prop de 35 anys d’ajuntaments democràtics de
la història recent. Per molts, aquesta ha estat una situació traumàtica, ja que encara que érem coneixedors de la malaltia
i dels antecedents de l’Àlex, ningú podia preveure una mort tan sobtada.
Des de la perspectiva de la política municipal, encara és aviat per fer un balanç de la tasca que va portar a terme al consistori, però sí que puc i vull ressaltar el seu caràcter treballador –fins arribar a l’entusiame i l’apassionament-, així com la
seva fidelitat i compromís amb les seves idees i, sobretot, amb les seves amistats i persones que l’envoltaven.
Per uns, aquesta situació obre un nou panorama, no perquè amb anterioritat no hi hagi hagut governs municipals de
coalició, sinó per la pròpia figura de l’Àlex, que tenia una personalitat ben definida: era franc, directe i no utilitzava
eufemismes a l’hora d’expressar-se. Ara ens toca als que ens quedem continuar la tasca i mantenir el llegat de l’Àlex, impregnats com estem del seu esperit vitalista, el seu afany de millorar les coses, les seves ganes de tirar endavant projectes
en benefici de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Així és que quan un se’n va, als altres ens toca continuar treballant
amb més força pel nostre municipi i recordar tot allò que ens ha aportat l’Àlex en aquests dos anys, que no és poc i no
pot caure en l’oblit.

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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BALANÇ D’UN PROJECTE INTERROMPUT
En aquest número de La Revista,
aquesta pàgina, habitualment
destinada a l’entrevista a un
regidor, conté una breu síntesi de
la tasca de govern realitzada pel 1r
tinent d’alcalde, Àlex Marfull, mort
recentment. Durant aquests dos anys
de mandat, Àlex Marfull fou el màxim
responsable de les àrees de Comerç,
Consum, Turisme i Platges, d’una
banda; i d’Obres i Serveis, de l’altra.
En aquest article, els seus companys
de l’equip de govern resumeixen
la tasca que va dur a terme en
cadascuna de les àrees amb les
paraules següents:

A

mb caràcter general, una de les grans
pretensions del regidor fou estructurar des d’una vessant empresarial les
regidories sota la seva responsabilitat i, per
aconseguir-ho, va dipositar una gran confiança en els responsables tècnics de les àrees.
L’Àrea de Turisme i Platges fou la seva principal obsessió, perquè aquesta activitat és la
gran alternativa econòmica a la dependència
industrial que té el municipi des de fa dècades. Aquesta voluntat va quedar reflectida en
actuacions concretes que tots podem apreciar
i valorar, com són l’adequació de les platges,
amb la dotació de contractes en tots els serveis (aigua, llum, neteja), la ubicació de noves guinguetes, l’oferta de nous serveis com
les plataformes de bany o el manteniment de
serveis deficitaris, però imprescindibles, per
conservar l’atractiu turístic, com el servei de
neteja de les aigües o el trenet turístic.
El caràcter emprenedor de l’Àlex el feia anar
més enllà del que avui podem apreciar, amb
projectes com la regeneració de les platges,
la continuïtat de les mateixes des de Caladoques cap el Torn... Projectes que, amb
tota seguretat, tindran la continuïtat desitjada per a tots.
El seu impuls al sector turístic es concretarà
aquesta temporada estival amb la posada
en funcionament de nous espais turístics.
En concret, amb l’obertura d’una nova oficina de turisme al port esportiu; la ubicació
d’una altra oficina a Vandellòs, a la carretera
C-44, al davant del Molí de l’Oli i; molt especialment, en el projecte de museïtzació de
Cal Forn, que serà un centre d’acollida de
turistes on es posaran en valor els diferents
recursos turístics del municipi.
L’ambició de l’Àlex Marfull com a regidor de
Turisme era enorme i sobretot va cercar la

vinculació amb els municipis de l’entorn i
institucions supramunicipals per tal que els
nostres pobles es veiessen afavorits per
l’arribada de nous turistes amb capacitat
econòmica, però per damunt de tot, amb
capacitat per valorar tots aquells recursos
dels quals gaudeix el municipi. En aquest
sentit, no podem deixar de repetir la necessitat que el POUM incorpori espais per noves instal·lacions hoteleres, sense el quals
molts d’aquests nous turistes no podran
arribar mai.
L’Àrea de Comerç i Consum fou una gran
preocupació de l’Àlex Marfull, que va pretendre aportar racionalitat en un sector molt
atomitzat i poc dinàmic. Per aconseguir-ho,

hi va posar una tècnica municipal al capdavant i va reorganitzar tots els mercats ambulants i va donar coherència a iniciatives poc
estructurades.
D’altra banda, va impulsar el comerç i el
turisme amb l’organització de nous esdeveniments com, per exemple, els campionats
de balls de saló, la Japofest, la Fira del Mar
o altres projectes que no sempre tothom
va veure amb bons ulls, però l’objectiu dels
quals no era altre que contribuir a allargar la
temporada turística i generar negoci per als
empresaris locals.
La dinamització del sector turístic i comercial era un repte que va pretendre impulsar
cercant acords amb els diferents agents implicats, com els restauradors, hotelers, etc.,
per tal d’aconseguir implicar-los en nous
projectes.
Finalment, la regidoria d’Obres i Serveis és
segurament una de les més necessàries per
al bon funcionament de qualsevol Ajuntament i en el cas del nostre terme, aquesta
actuació es fa especialment important, a
causa de l’amplitud del municipi i de la presència de diferents nuclis de població amb
característiques diferenciades. Aquesta és
una tasca que exigeix una gran dedicació,
una presència continuada al carrer, estar
pendent del bon funcionament de diferents
serveis (abastament d’aigües, clavegueram,
enllumenat, manteniment d’equipaments, de
vehicles…). L’Àlex ho va fer i va organitzar
tota l’àrea diferenciant el que eren obres,
serveis, subministraments… Tot plegat per
tal que els veïns comptessin amb els millors
serveis possibles.
Tal com ell comentava: “Tenim molta feina”.
Bon treball i gràcies per tot, Àlex! g
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Mònica Boquera Castellví
www.ciuvh.com
www.facebook.com/ciuvandelloshospitalet

PARAULES QUE QUEDARAN EN UN CALAIX
Paraules mai pronunciades que s’escampen

E

n el moment d’escriure aquestes ratlles fa pocs dies que ens ha deixat
l’Àlex Marfull, primer tinent d’alcalde
a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. Serveixi aquest espai per, públicament, en nom propi i en el de la resta de
regidors i regidores del grup municipal de
CiU, traslladar el nostre més sincer condol
a la seva família i als seus amics.
Estava previst dedicar aquest espai d’opinió
a altres temes de política municipal, però
sincerament creiem que, per respecte, ara
no toca. Es fa difícil en aquests moments
redactar un article des de l’òptica crítica de
l’oposició; per això s’escriuen aquestes ratlles a mode de reflexió i en clau personal; i
amb l’esperança que aquest cop no rebin,

com en altres ocasions, una resposta automàtica per part d’algun altre portaveu.
Àlex, personalment em queda, per sempre
més, pendent un cafè amb tu. Per contra,
amb el primer tinent d’alcalde ens queden
pendents preguntes i dubtes sobre el darrer article que va deixar publicat a la revista municipal. També quedaran en el calaix
moltes qüestions a formular envers la darrera pregunta que sobre turisme ens va
contestar: la seva posició crítica respecte
la mancomunitat amb els municipis veïns
de Tivissa i Pratdip, la seva creença que
aquests municipis “no són els nostres companys de viatge” en la promoció turística
(ni tant sols en la promoció dels pobles
d’interior?), ...

En qualsevol cas, des de la divergència, des
de la legítima defensa de les idees d’uns i altres, voldríem reconèixer que amb el primer
tinent d’alcalde sempre hi havia debat, fins i
tot quan manifestava que no volia contestar. I
ho diem així perquè pensem que el debat és
l’essència de la democràcia, i no sempre està
essent fàcil que l’ intercanvi d’opinions estigui
ara present a l’ Ajuntament. Un Ajuntament on
molts temes s’exclouen de l’àmbit del plenari
-lloc on es debaten les idees i propostes- per
a situar-los al còmode camp de joc del govern.
Mentrestant, aquests dies, paraules mai
pronunciades corren pels carrers; paraules
que el vent regira i amplifica capriciosament.
Malgrat tot, sempre, després de la tempesta
arriba la calma.

Àngels Pérez Sánchez
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat

PROMESES COMPLERTES

A

Treballem per satisfer les demandes dels més necessitats

ra fa dos anys vam tenir l’oportunitat de ser nomenats regidors i
l’oportunitat de formar el govern
municipal amb coalició amb el representant de la FIC, Àlex Marfull, la mort del
qual tots lamentem profundament. Des
d’aleshores, el nostre repte ha estat complir el programa de govern que vàrem signar i contribuir a un procés d’obertura del
nostre consistori.
Un dels objectius principals del mandat
és aconseguir que la ciutadania confiï en
l’administració local. Aquesta és l’administració més propera als veïns i la que els
proveeix de la majoria dels serveis més
immediats que requereixen les persones,
més encara quan altres administracions
han deixat d’oferir certs serveis bàsics,

perquè no poden satisfer-los econòmicament o, simplement, perquè no volen, atès
que no forma part del seu ideari polític.
Les actuacions que hem portat a terme durant aquests dos anys les coneixeu tots,
en qualsevol dels àmbits de la gestió municipal, des de la social, la cultural… Però
d’allò que estem més satisfets és d’haver
contribuït a implementar i millorar els serveis adreçats a atendre les demandes dels
col·lectius amb més necessitats, amb accions com l’ampliació dels serveis assistencials, educatius o esportius.
Però, tot i sent això molt important, entenem que la primera preocupació de la
població avui dia és la generació de llocs
de treball i per això hem d’afavorir les em-

Amb aquesta conjuntura econòmica i social, afrontem la segona meitat d’aquest
mandat municipal amb il·lusió i esperança,
amb la voluntat de dur a terme els projectes que vam prometre. Som conscients
que el seu compliment forma part del compromís establert amb els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Algunes de les
iniciatives previstes ja estan engegades i
esperem culminar- les properament.

E

la Corporació Municipal i als empleats de
l’Ajuntament pel suport rebut en aquest
moments tan tristos per a nosaltres per la
pèrdua del nostre company i amic, l’Àlex.

l grup de la Federació d’Independents de Catalunya de l’Hospitalet
de l’Infant aprofita l’oportunitat que
se’ns dóna des de la revista municipal
per expressar, públicament, el nostre profund i sincer agraïment a tot el veïnat, a
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preses locals. En tot cas, deixeu-nos assenyalar només una dada rellevant: la taxa
d’atur del municipi en dos anys de crisi, a
data del mes de maig de 2013, està estabilitzada en el 10,53%, una xifra similar a la
de la mitja europea (11%) i molt inferior a
la de Catalunya (24,53%) i la de tot l’Estat
espanyol (27,16% ).

Gràcies a tothom!

Episodis de la nostra història

Juny 2013

TARDOR DE 1845:
LA TERRA TREMOLA A VANDELLÒS

“Fragment de la crònica del corresponsal de Falset, del dia 18, que el Diario de Barcelona va publicar el dia 22”

A la tardor de 1845 dos fenòmens naturals
de gran virulència sembraren l’alarma entre els habitants del nostre terme municipal. El dia 9 de setembre caigué un aiguat
d’aquells que es recorden durant molts
anys. Les destrosses als camps foren molt
considerables: caiguda de marges, ban-

cals inundats i convertits en barrancs i també arbres arrencats que arrossegà la forta
aiguada. En la crònica d’El Español, s’esmentava que, a conseqüència d’aquesta
tempesta,“se destruyó la fortuna de innumerables familias, que se acostaron ricas y
levantaron pobres”.

Joan Vernet Borrás

Q

uan el poble encara no estava
refet d’aquest aiguat, a primers
d’octubre un terratrèmol, amb diferents rèpliques per espai d’uns quinze
dies, tornà a sembrar el pànic entre els
veïns del municipi.

“

La primera tremolor
de poca intensitat es
percebé l´1 d´octubre,
però la nit del dia 3 ja hi
hagué un primer sisme
considerable

”

Aquest terratrèmol, que Màrius Bru classifica en el grau VI-VII de l’escala de Mercalli, tingué l’epicentre prop de Tivissa,
que fou la localitat més afectada, juntament amb Vandellòs i Pratdip.
La primera tremolor de poca intensitat es
percebé el dia 1 d’octubre, però la nit del
dia 3 ja hi hagué un primer sisme considerable seguit de dues rèpliques. La
sacsejada més important fou la del dia
7. Segons les cròniques de la premsa de
l’època, aquests darrers tremolaments
foren perceptibles, lleugerament, des de
Barcelona i, amb més intensitat, des de
Falset i Tortosa. El dia 11, encara es registraren 5 sotragades de poca intensitat.

Des del dia 3, tots els habitants de Vandellòs abandonaren el poble i acamparen,
durant uns quinze dies, en els bancals on,
amb canyissos, fustes, branques i altres
objectes, muntaren una sèrie de barraques; també “construyeron un pequeño
oratorio donde se celebra el santo sacrificio y se hacen rogativas al Señor”.
Segons les cròniques, una patrulla rondava, nit i dia, pels carrers del poble a fi
d’evitar robatoris.
Les conseqüències d’aquests terratrèmols
foren considerables: es desplomaren envans, caigueren fumeres, barbacanes i
lleixes amb la consegüent trencadissa
d’objectes de cuina. A Vandellòs s’ensorraren dues cases i s’obriren escletxes en
algunes altres, així com també a l’església. Es produïren obertures de la terra en
molts indrets, la més important prop de
la masia de Manou, a Tivissa. També es
desprengueren pedres de les muntanyes.
A les cròniques, no es fa esment de desgràcies personals en cap dels tres pobles
més afectats.
Pel que fa a aquests moviments sísmics,
avui ens resulta molt anacrònica l’explicació pseudocientífica que donava El Clamor del Pueblo, tot relacionant-los amb
els forts aiguats del mes de setembre: “las

“

La sacsejada més
important fou la del dia 7
del mateix mes

”

observaciones que se hicieron en los días
de los aguaceros inducen a sospechar
que se puso en contacto la electricidad
de las nubes con la de la tierra y hasta
hubo alguna revolución interior de la que
ahora sean efecto tal vez los terremotos,
creyéndose que esto sería también efecto
de una corriente de agua que se precipitó
sobre el Ebro, con tal virulencia, que sin
mezclarse con las aguas del río lo atravesó y causó estragos a la otra orilla”.
Cal destacar que els diaris de Madrid
escriuen el nom de “Vandellós” correctament, mentre que el Diario de Barcelona
escriu “Vall de Llos”. g

BIBLIOGRAFIA
Bru, Màrius: Fulls d’història de la vila de Tivissa i
del seu territori antic.
Diario de Barcelona.
Els periòdics de Madrid: El Heraldo, El Español i El
Clamor Público.
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Se celebra el 1r aniversari de
l’obertura dels centres de dia

Aquests equipaments municipals es van posar en funcionament el 23 d’abril de 2012

E

l dilluns 23 d’abril va fer tot just un
any que l’Ajuntament va posar en
funcionament els centres de dia per
a gent gran al municipi. Per celebrar aquest
primer aniversari i la Diada de Sant Jordi,
l’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora de
Benestar Social, Cristina Borràs, es van
apropar al centre de dia de Vandellòs i al
centre de dia de l’Hospitalet de l’Infant, per
repartir roses als usuaris d’aquests serveis.
A hores d’ara, el centre de dia de Vandellòs, ubicat al c/ Dr. Alfredo Simon núm. 2,
compta amb 11 usuaris; i el de l’Hospitalet,
situat al c/Alamanda núm. 6, amb 11. Ambdós equipaments municipals 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 la bona valoració que han fet dels centres de dia tant els usuaris com els familiars
d’aquestes persones, la regidora Cristina
Borràs va fer un balanç positiu d’aquest
primer any de funcionament i va agrair a
l’equip professional que hi treballa la tasca
que duu a terme. g

S’ocupa la
plaça vacant
d’intervenció a
l’Ajuntament
El dijous 2 de maig María Teresa Salazar
González va prendre possessió del càrrec
d’interventora a l’Ajuntament davant l’alcalde del municipi, Alfons Garcia; els regidors
Joaquim Gracia i Cristina Borràs, i la secretària del consistori, M. Àngel Benedicto, en
un acte formal celebrat a la Casa de la Vila.
Salazar s’encarregarà de controlar la comptabilitat de l’Ajuntament, i de vetllar perquè
es compleixi la normativa referent als ingressos i les despeses i perquè es faci un
ús raonable dels recursos econòmics municipals. Aquestes funcions, reservades a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, les exercia fins ara, de forma provisional, la secretària de l’Ajuntament, a l’espera
que es cobrís la plaça vacant d’intervenció.
La Direcció General de la Funció Pública
va adjudicar aquest lloc de treball a Maria
Teresa Salazar el passat 8 de març, després de convocar el concurs estatal corresponent.
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El consistori ret un homenatge
a Antonio Reche
En representació de l’Ajuntament, l’alcalde, Alfons Garcia; i tots els regidors de la
corporació municipal, van retre un homenatge el 8 de maig a Antonio Reche, un
treballador del consistori que s’ha jubilat
enguany. Reche ha exercit de caporal de
la Policia Local durant 31 anys.
Per aquests anys de dedicació, l’alcalde
li va adreçar unes paraules de reconei-

xement i li va lliurar com a obsequi una
placa commemorativa d’aquest període
de servei.
Aquest acte també va comptar amb la
presència dels familiars de l’homenatjat
i de la plantilla de la Policia Local, encapçalada pel sotsinspector en cap, Jordi Jiménez, que també van voler agrair-li la seva tasca i felicitar-lo.

Juny 2013

S’inicien les obres
de consolidació de
l’hospital gòtic

L

es obres per a consolidar el mur
medieval del sector de ponent
de l’antic hospital de l’Hospitalet
s’han iniciat a finals de maig i és previst
que durin 7 mesos. L’empresa adjudicatària de les obres és Àgora Restauració d’Obres d’Art i Conjunts Artístics
SL, i s’executaran per un import d’uns
160.000 euros. Aquest projecte ha estat redactat pels arquitectes Joan Figuerola, Joan Carles Gavaldà i Jordi J.
Romera, per encàrrec de l’Ajuntament i
s’emmarca en la primera etapa del Pla
Director de rehabilitació i recuperació
del conjunt edificat de l’antic hospital
de l’Hospitalet de l’Infant.
Amb aquests treballs, el consistori vol
protegir les estructures medievals que,
tot i que aparentment sembla que es

troben en bon estat, presenten patologies de major o menor importància i
zones amb precari estat de conservació.
Per finançar aquesta intervenció,
l’Ajuntament comptarà amb una subvenció d’uns 70.000 euros del Pla
d’Acció Municipal 2012 (PAM), de la
Diputació de Tarragona; i d’uns 25.000
euros del Pla Únic d’Obres i Serveis
2012 (PUOSC) de la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta consolidació del mur i la resta
d’actuacions que preveu el Pla Director
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). g

Altres projectes previstos al nucli antic de l´Hospitalet
Després de l’estiu és previst que s’iniciïn les
obres previstes en dos projectes també vinculats a la rehabilitació del conjunt de l’antic
hospital i emmarcats en el mateix Pla Director abans esmentat: l’adequació de la Plaça
del Pou i la restauració de l’angle sud-oest,
que és a on es trobava una de les torres de

l’hospital gòtic . En aquest solar, ubicat a la
cantonada entre la Pl. Berenguer d’Entença
i el carrer Recó de l’Hospital, s’hi construirà
també una escala amb estructura metàl·lica,
que a més de millorar l’estabilitat dels murs,
permetrà una visió en alçada de les estructures medievals encara visibles del conjunt.

Passat l’estiu, és previst que es facin també
les obres de remodelació de diversos carrers del nucli antic de l’Hospitalet. En concret, de trams dels carrers Galera, Estació i
Onze de Setembre, així com de part del carrer Escoles. A la propera revista us donarem
més detalls d’aquests projectes.

Ja estan
arranjades
les places del
poblat Hifrensa

Plaça Antoni Bonet

Plaça Duran Farell

Els treballs de rehabilitació de la plaça de
l’Arquitecte Antoni Bonet (abans anomenada plaça Hexagonal) i la plaça Durán
Farell (abans coneguda com la plaça de la
Gespa) de l’Hospitalet de l’Infant, ja estan
acabats. Les obres d’aquestes places que
formen part del poblat Hifrensa, un conjunt
format per habitatges i equipaments projectat l’any 1967 pel reconegut arquitecte
Antonio Bonet Castellana per allotjar els
treballadors de la central nuclear Vandellòs
I i les seves famílies, estan enllestides des
de mitjan maig.
Aquest projecte, inclòs al Pla Únic d’Obres i
Serveis 2012 (PUOSC), ha consistit a reformar les places per tal de retornar-les al seu
estat original per resoldre diverses patologies, i amb l’esperit que va impulsar Bonet
Castellana en l’ús dels materials.
LA
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Actualitat

El Centre
Tecnològic
Mestral acaba
el curs escolar
amb 2.500 visitants
El 70% d’aquests són
alumnes de batxillerat
i universitaris

L

a instal·lació nuclear Vandellòs I es
troba actualment en l’anomenada
fase de latència, període d’espera
d’uns 25 anys que permetrà el decaïment
de la radioactivitat de les estructures internes del calaix del reactor fins a nivells que
facin factible el seu desmantellament amb
el mínim cost radiològic. Aquest període
està sent igualment aprofitat per Enresa
per a dur a terme activitats formatives, de
comunicació i d’investigació, en el marc del
Centre Tecnològic Mestral.
Les activitats de comunicació que es realitzen al CT Mestral estan emmarcades
dins la política comunicativa i de proximitat
desenvolupada per Enresa. A través de les
visites es pretén divulgar els treballs empresos a Vandellòs I, així com proporcionar
formació i experiència adquirida a diferents
grups segons la naturalesa de la visita; a
més d’enfortir els llaços existents amb entitats i grups d’interès al territori.

Actualment es compta amb un centre d’informació que ha rebut aquest últim curs
escolar 2.500 visitants. El 70% d’aquestes

Visitants de l’INS Berenguer d’Entença, el dia 13 de desembre de 2012, davant l’edifici del reactor.

visites correspon a alumnes de batxillerat
i universitaris interessats a conèixer el sistema de gestió de residus radioactius realitzat per Enresa, així com les activitats del
desmantellament de l’antiga central nuclear
Vandellòs I. A tall d’exemple, aquest darrer
curs van visitar les instal·lacions els estudiants de biologia i medicina de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona, els alumnes
de ciències ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, els estudiants d’enginyeria en tecnologies industrials, el màster
en impacte radioactiu i el màster en protecció radiològica per instal·lacions nuclears i

Visitants del màster en protecció radiològica per instal·lacions nuclears i radioactives,
el 6 de maig, a la part inferior del calaix del reactor.
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radioactives, tots ells de la Universitat Politècnica de València.
El percentatge restant de visitants correspon
a col·lectius tècnics, institucionals, socials i
empresarials. Dins d’aquest grup, les visites
més destacades han estat les del Fòrum de
la Indústria Nuclear Espanyola; la Guàrdia
Civil, per fer unes jornades formatives en
matèria de protecció radiològica; els bombers de la Generalitat, per establir las bases
d’un futur acord de col·laboració; els responsables de les principals companyies elèctriques de Polònia; l’Associació de Premsa de
Guadalajara; la Creu Roja, etc. La darrera visita va tenir lloc el passat 30 de maig
quan 18 estudiants europeus d’un màster en
energia nuclear (ENELA) van visitar la instal·
lació com a part del seu programa formatiu.
Pel que fa a la procedència dels visitants del
CT Mestral, el 45% prové de la província de
Tarragona, el 30% de la província de Barcelona i el 25% restant d’altres províncies de
l’estat espanyol i de l’estranger. Del municipi
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, durant
aquest curs han passat per El Mestral l’INS
Berenguer d’Entença; la UEC de l’Hospitalet de l’Infant; la Televisió de Vandellòs, per
gravar un reportatge sobre la R+D desenvolupada per Enresa al CT Mestral; les empreses Associació Nuclear Ascó - Vandellòs
II (ANAV) i Tecnatom en diferents visites per
formar els futurs operadors de les centrals
nuclears de Vandellòs II i Ascó; i els bombers
del parc de l’Hospitalet de l’Infant, per buscar
col·laboració l’any del seu 25è aniversari.

Juny 2013

S’obre una
exposició
permanent
dels pobles
i masos a
vandellòs

Aquest espai de memòria
col·lectiva és a “Lo Muro”

A

mb el títol ‘El nostre entorn, els nostres
pobles, la nostra gent” s’ha inaugurat
una exposició permanent a Vandellòs,
per donar a conèixer els diferents pobles i
masos que formen part del municipi. Aquesta
mostra, que inclou un total de 13 fotografies i
un mapa de situació dels llocs exposats, està
situada a ‘Lo Muro’ del carrer la Font.

Per tirar endavant aquest projecte, finançat
pel consistori i produït per l’empresa La
Basteria, s’ha dut a terme un treball de
recerca històrica, antropològica i geogràfica,
que ha comptat amb la participació dels
veïns i veïnes del municipi, tal com va
destacar l’alcalde, Alfons Garcia, durant la
inauguració de la mostra.

En concret, s’ha aprofitat cadascuna de
les cavitats dels arcs que hi ha en aquest
mur, que forma part de l’edificació del camp
de futbol, per instal·lar una imatge que va
acompanyada d’un text al·lusiu a la història,
l’activitat econòmica, les relacions humanes.

“Així, l’exposició recull tradicions, costums i
records que la converteixen en un espai de
memòria col·lectiva; i ensenya els visitants
diversos punts d’interès del municipi que
val la pena veure”, segons va remarcar la
productora, Mercè Ramos.

La central nuclear
Vandellòs II fa 25 anys
El passat 8 de març es van complir 25
anys de l’inici de l’operació comercial de
la central nuclear Vandellòs II. El gran
esforç col·lectiu i multidisciplinari que
hi ha darrera del disseny i construcció
d’una central nuclear va culminar a les
16.15 h del 14 de novembre de 1987
quan la central assolia la seva primera
criticitat, una fita que la portaria uns
dies després (12/12/1987) a realitzar
el seu primer acoblament a la xarxa i
pocs mesos després a iniciar la seva
operació comercial.
Des d’aquell 8 de març de 1988, la
planta s’ha mantingut més de 185.000
h acoblada a la xarxa elèctrica i ha
produït més de 187.000 GWh, al llarg
dels seus fins avui 19 cicles d’operació.
La seva producció elèctrica equival al
3% de la consumida a Espanya i el 18%
a Catalunya. Actualment, hi treballen
unes 1.200 persones, entre personal de
l’Associació Nuclear Ascó – Vandellòs
II (ANAV) i procedent d’empreses
col·laboradores estables, unes 350 de
les quals són residents al municipi.

L’objectiu d’aquesta exposició és “posar en
valor el patrimoni i la varietat de recursos
turístics del municipi”, va explicar l’alcalde.
La inauguració de la mostra va tenir lloc el
17 de maig, en el marc de la Festa de la
Germandat de Vandellòs. Entre la gairebé
una vintena d’actes que va organitzar una
dotzena d’entitats i la Regidoria de Cultura,
amb el patrocini de l’Ajuntament, va destacar
també la inauguració de l’exposició “15 anys
recuperant Castelló, 1998-2012”; i la 1a
Trobada de bandes de música, on la banda
municipal ‘Clau de Vent’ va estrenar el seu
himne (compost pel veí Manel Castellnou). g

El Consell
d’Alcaldes del Baix
Camp es troba a
l’Hospitalet

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix
Camp va reunir-se el passat 11 d’abril, a la Sala
Infant Pere de l’Hospitalet. Aquest Consell és
un òrgan consultiu del Consell Comarcal del
Baix Camp que reuneix trimestralment els
28 alcaldes per tractar temes diversos que
afecten la majoria dels municipis.
Dins de les activitats commemoratives
d’aquesta fita, ANAV ha editat un
llibre de fotografia, de pròxima
publicació, que mostra imatges de la
construcció de la central i un recull
de fotografies actuals, realitzades
per 19 treballadors, que resumeix la
mirada subjectiva que tenen envers
la planta.

Concretament, en aquesta sessió els alcaldes
i alcaldesses de la comarca van tractar sobre
les possibilitats de posar en marxa una
central de compres i contractacions amb
l’objectiu de reduir els costos en la compra
o contractació de determinats productes o
serveis que adquireixen els ajuntaments.
L’altre tema tractat va fer referència a la
possibilitat de posar en marxa un servei
comarcal de serveis funeraris.
LA

REVISTA

9

Economia i treball

Un projecte d’un parc infantil
guanyA els premis ‘Enfila el teu futur’

En aquesta edició hi ha participat més d’una cinquantena de joves emprenedors

E

l projecte empresarial “Dino Quack”,
de Natàlia Torregrosa, Anna Rodríguez i Leticia Tejero, ha guanyat la 6a
edició dels premis “Enfila el teu futur” per a
joves emprenedors. El jurat d’aquests premis, organitzats per l’empresa municipal de
promoció econòmica IDETSA, l’Ajuntament,
l’Institut Berenguer d’Entença, la Unió de Comerciants de l’Hospitalet de l’Infant, l’Associació d’Empresaris del Municipi (ADE) i el programa “Inicia” del Departament d’Economia i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha
valorat especialment la recerca de camp que
han fet aquestes alumnes de Cicle Formatiu
de Grau Superior d’Educació Infantil de l’institut i el fet que el parc infantil que han ideat a
Reus pogués ser una realitat.

EMPRENEDORS

El lliurament d’aquests guardons, amb què
es pretén promoure la cultura emprenedora entres els joves i ampliar el seu coneixement a altres alternatives laborals basades en el treball per compte propi, va tenir
lloc el 9 de maig a l’INS Berenguer d’Entença (més informació a: www.vandelloshospitalet.cat).
En aquesta edició, hi ha participat un total
de 56 alumnes de Batxillerat i cicles formatius de l’institut, que han presentat 24 projectes empresarials, vinculats a diversos
sectors econòmics. Aquests estudiants han
comptat amb l’ajut del professorat i del Servei d’Assessorament a Emprenedors que
ofereix IDETSA al Viver d’empreses. g

Mes informació a:
www.idetsa.net

@idetsa

SAE: 977 820 820

La millor opció és
“buscar-te
tu la feina
”
“La Basteria” és el nom d’una empresa de
serveis en l’àmbit del disseny gràfic i d’interiors, especialitzada en el disseny d’espais
efímers; que Mercè Ramos, veïna de Vandellòs, va obrir el gener de 2012.

El desig d’aplicar la seva capacitat creativa i
de saber escoltar, així com la seva experiència professional com a delineant en una despatx d’arquitectura de Reus i la seva formació com a dissenyadora –és interiorista per
l’Escola d’Art de Reus i Màster de Disseny
d’Espai Públic per la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona- , la van portar a formar
part d’un projecte empresarial compartit:
Onomatopeies estudi creatiu. Després de 6
anys en aquest estudi, va decidir-se a muntar el seu propi negoci: La Basteria.
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“Des del Servei d’Assessorament als Emprenedors (SAE), em van ajudar
moltíssim en aquesta etapa”, afirma aquesta jove
de 30 anys, que opina que
en aquests temps de crisi “la millor opció és buscar-se la feina un mateix”.
Des d’aleshores, el “boca-orella” és el que
més li ha funcionat a l’hora de trobar clients i
rebre un bon nombre d’encàrrecs. Entre els
projectes més destacats que ha dut a terme,
hi ha l’ambientació del poliesportiu de l’Hospitalet del darrer Cap d’Any, la nova exposició permanent de Vandellòs (veure la pàgina
9), el plató del programa ‘De què parlem’ de

Mercè Ramos

la TVV, la degustació del “suau”, de Cafès
Brasília a Reus, el disseny d’una parada per
una fira d’Amsterdam dedicada a les marques blanques, etc.
Més informació a: www.labasteria.cat

Juny 2013

S’obre ‘La Cowmunitat’ al Viver Tecnològic

A

mb l’objectiu d’ajudar els emprenedors a reduir les seves despeses i
atreure’ls al municipi, l’Ajuntament,
a través del Departament de Promoció Econòmica (IDETSA), ha dotat el Viver Tecnològic d’un nou espai de treball, equipat
amb diversos serveis, ideal per aquells que
necessiten un local i només volen o poden
pagar per aquest un preu de lloguer molt
assequible.
Amb aquest espai, anomenat ‘La Cowmunitat’, es pretén satisfer les necessitats
dels emprenedors/es, agents comercials,
freelance, dissenyadors i autònoms, en
general, que actualment estan treballant a
casa, al municipi o poblacions del voltant, i
busquen un lloc tranquil per desenvolupar
les seves tasques, estar comunicats amb
altres professionals i tenir una àrea per reunir-se amb els clients.

Tal com van poder veure el 28 de maig els
assistents a la inauguració, es tracta d’un
espai, de 80 metres quadrats, distribuït en
8 llocs equipats amb els serveis següents:
accés 24 h/7 dies, escàner, fotocopiadora,
impressora, internet i wifi i sala de reunions.
Per disposar d’aquests serveis, els usuaris
han de pagar una quota mensual de només
40 o 60 euros, en funció de si volen utilitzar
l’espai a temps parcial o total. L’estada mínima és de 3 mesos. Pels que prefereixin llogar
l’espai per hores, el preu és de 15 euros/h.
Recordem que, per donar suport a l’emprenedoria, l’Ajuntament ofereix ajuts per a la
contractació de veïns aturats, per a la implantació de projectes innovadors i noves
activitats estratègiques per al municipi i per a
inversions empresarials d’alt impacte al municipi. Més informació a: www.idetsa.net g

Amb l’objectiu de promocionar el seus
productes locals, la MIDIT va organitzar per als dies 21 i 22 de maig una
ruta adreçada a un grup de blocaires,
d’arreu de l’Estat, vinculats al món
de la gastronomia. Els 7 blocaires
que van acudir a la cita tenen una
gran quantitat de seguidors a Internet:
44.270 a Twitter i 52.079 a Facebook.

Una seixantena
de participants,
al seminari sobre
diversificació
econòmica
Una seixantena de persones es va reunir el
18 d’abril a la Sala Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant, per assistir al seminari “Lliçons apreses en diversificació econòmica”.
Entre els assistents a aquesta activitat organitzada per la mancomunitat que aplega
els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT), hi havia els
presidents dels consells comarcals del Baix
Camp i la Ribera d’Ebre, alcaldes i regidors
de diversos municipis de la província i també
de Cofrentes (València), així com representants de la Diputació de Tarragona, Enresa,
la Cambra de Comerç de Reus, universitats
i entitats d’àmbit empresarial, energètic i turístic del territori.

Blocaires
gastronòmics
visiten
Vandellòs i
l’Hospitalet,
Tivissa i Pratdip

En aquest seminari englobat en el Programa d’ajuts a projectes innovadors i experimentals (2012-2013) i subvencionat en
un 75% pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, s’hi
va reflexionar sobre la importància de la
diversificació econòmica i s’hi van donar a
conèixer en profunditat casos dels quals la
MIDIT n’ha extret conclusions vàlides per
aplicar al seu territori, com ara el del municipi d’Stade (Alemanya).

MIDIT 2020

@MIDIT2020

La ruta, subvencionada també pel
SOC i el Fons Social Europeu, va incloure una visita al Centre d’Interpretació de La Serra de Llaberia, a Pratdip; i al Centre d’Interpretació de l’Oli,
a Vandellòs; a més d’un tast de vins i
d’un tast d’olis del territori.
Els participants, que es van allotjar a
la zona, van poder gaudir també de
menús degustació elaborats pels restauradors del territori i d’una visita als
establiments col·laboradors. A més,
van rebre informació sobre la futura
plataforma virtual de producte local i
turisme que està elaborant la Mancomunitat, conjuntament amb els establiments i empreses privades del sector
agroalimentari i turístic de la zona.
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Turisme i comerç
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Un total de 13 restauradors participa
en les Jornades de la Tonyina
La fira ‘Fruits
de la terra’,
els dies 5 i 6
de juliol a
l’Hospitalet

Del 21 d’abril al 2 de juny, un total de 13 bars
i restaurants han pres part en les XIV Jornades de la Tonyina, organitzades per l’Àrea
de Turisme de l’Ajuntament, amb la col·
laboració de la Diputació de Tarragona. En
aquesta edició, deu d’aquests establiments
han estat de l’Hospitalet de l’Infant (Restaurant La Sal Grossa, Restaurant L’Olla,
Llesqueria El Porró, Restaurant El Solomillo, Restaurant El Pescador, Hotel Sancho
Restaurant, Restaurant Topolino, Restaurant Taberna Nevada, Nàutic Restaurant i
Bar-Cerveceria El Rullo); un de l’Almadrava (Restaurant Llorca), un de Masboquera

(Restaurant El Rebost de la Nuri); i un de
Pratdip (Restaurant La Cuina d’en Carlos).
Tots ells han ofert menús amb la tonyina
com a ingredient protagonista i receptes
originals, a uns preus assequibles. A set
d’aquests establiments, a més, s’hi han
servit tonyi-tapes, és a dir, tapes elaborades amb tonyina amb beguda inclosa per
un preu de 2,5 euros. A la inauguració de
les jornades, la VIII Diada de la Tonyina,
tots els establiments participants van cuinar un 1.300 racions d’aquestes delicioses
tapes! g

La Plaça Catalunya de l’Hospitalet de
l’Infant serà l’escenari de la 2a edició
de la fira ‘Fruits de la Terra’, organitzada per la mancomunitat que aplega
els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT), amb el suport de l’Ajuntament i
el Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona.
En aquest lloc, s’hi instal·laran 16 parades de productors locals (cooperatives agrícoles, cellers i elaboradors de
producte local: oli, vi, fruita seca i mel)
i s’hi oferiran actuacions musicals i
tallers infantils. Se sortejarà una ruta
guiada per a dues persones pel territori de la MIDIT entre els que participin
en el tast de vins.
Més detalls a: www.midit2020.com

La platja del
Torn, seu d’una
trobada naturista

L’Ajuntament renova el conveni amb
l’Estació Nàutica Costa Daurada

C

om a municipi integrant de l’Estació
Nàutica Costa Daurada, Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant va ser present a l’acte protocol·lari de signatura del
seu conveni anual. A aquest acte, que va
tenir lloc el 5 de maig a l’Ametlla de Mar,
hi va assistir en representació del nostre
ajuntament, la regidora d’Esports, Pilar
Morales.
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El document firmat referma el vincles dels
ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp
i Miami Platja, i l’Ametlla de Mar; amb l’Estació
Nàutica i recull els aspectes més importants
de la relació, entre els quals destaca la promoció de la Costa Daurada com destinació especialitzada en turisme nàutic, o la comercialització de productes turístics basats en la nàutica.

Del 30 d’abril al 5 de maig, la platja del
Torn es va convertir en la seu de la tercera Trobada de Famílies Naturistes del
Sud d’Europa. A l’acte inaugural, celebrat
al càmping El Templo del Sol, hi va assistir l’alcalde, Alfons Garcia; el president de
la Federació Espanyola de Naturisme, Ismael Rodrigo; la presidenta sortint de la
Federació internacional, Sieglinde Ivo i el
nou president Mick Ayers. També, el president de l'Associació d'Amics de la Platja
Naturista del Torn (AAPNT), Manel Mondéjar i el propietari del càmping , George
Pause. Tots ells van remarcar la bellesa
paisatgística d’aquesta platja naturista del
municipi i el seu reconeixement a escala
internacional.
Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l’AAPNT, en el marc d’aquesta
trobada van tenir lloc altres esdeveniments:
la trobada anual del Club Català de Naturisme i la de la Asociación para el Desarrollo
Naturista en la Comunidad de Madrid.

Joventut
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S’inaugura el
nou skatepark de
l’Hospitalet de l’Infant

L’ampliació i millora d’aquest espai era una demanda dels joves

R

ecentment s’ha inaugurat el nou
skatepark de l’Hospitalet de l’Infant.
El dissabte 13 d’abril, els aficionats
a les modalitats d’skate, scooter i BMX van
poder provar ja lliurement aquesta instal·
lació, que després de les obres d’ampliació
i millora, ha passat d’ocupar 257 metres
quadrats a 732 és a dir, 475 m2 més). En
aquesta superfície ubicada a la cruïlla entre la Via Augusta i el c/ Ramon Berenguer

Més activitats
juvenils

El proper mes de juliol s’iniciarà el nou programa d’activitats juvenils “Fest@’l teu”, organitzat
per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament.
Per elaborar aquest programa, s’han tingut
en compte les opinions dels joves del municipi, mitjançant la realització d’unes enquestes.
Per aquest motiu, s’espera que les propostes
siguin del gust del col·lectiu a qui va adreçat,
com s’ha intentat amb les activitats que s’han
dut a terme als Casals de Joves durant aquest
trimestre passat (a la foto, la celebració del 4t
aniversari del Casal de Joves de Vandellòs).
Amb aquest desig s’ha preparat també el nou
programa ‘Tok’l 2’, dissenyat conjuntament
pels departaments de Joventut de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp i Miami Platja. Aquest programa inclourà diverses
sortides, com ara a l’Aquopolis, PortAventura,
Granada, el Tibidabo, etc. Més detalls a: http://
blocs.xarxanet.org/cjvandellos.

IV, s’hi han col·locat diferents mòduls, per
tal d’oferir diverses possibilitats adaptades
als diferents nivells dels usuaris, tal com
van poder veure els assistents a l’acte oficial d’inauguració, que va anar a càrrec de
l’alcalde, Alfons Garcia; i de la regidora de
Joventut, Àngels Pérez.
Així, tal com van destacar tant l’alcalde com
la regidora, ara els usuaris del nou skate-

park poden practicar les modalitats d’skate,
scooter i BMX en condicions òptimes i s’ha
fet realitat una demanda històrica del col·
lectiu jove del municipi, que es queixava de
la manca d’espai.
L’acte va ser amenitzat per un berenar i
una sessió dels dj locals Electrosuperhéroes. Per completar la festa, el diumenge 14
d’abril, s’hi van oferir unes exhibicions. g

El Palmfest 2013
se celebrarà
de l’11 al 13
de juliol
La 8a edició del festival de música independent per excel·lència de la Costa Daurada
i el Sud de Catalunya, el PALMFEST 2013,
tindrà lloc de l’11 al 13 de juliol, entre les
platges i les instal·lacions del port esportiu
de l’Hospitalet. Segons ha informat l’entitat
organitzadora, l’Associació Multicultural Alternativa (AMA), el cartell estarà encapçalat pel grup Corizonas, els danesos Reptile
Youth, la gaditana Marina Gallardo i l’emergent formació local Islandia Nunca Quema,
a més de dues propostes en clau electrònica: Headbirds y An Der Beat. Més informació a: www.palmfest.es.
Aquesta entitat va organitzar el 15 i 16 de
març, també amb la col·laboració de l’Ajuntament, la 2a edició del festival TWINPLAM,
la versió hivernal del PALMFEST. En aquest
SEGUEIX-NOS A:

@CasalJoves

Casal Joves

festival, que es va celebrar al Centre Cultural Infant Pere, hi van participar gairebé 200
persones.
A més de les actuacions d’Anni B Sweet,
La Brigada, Partido, Blacanova, Lecirke, A
Quiet Man, Warden Clyffe i un bon nombre
de djs entre els quals va destacar Miqui
Puig (a la fotografia), s’hi van oferir diverses activitats culturals paral·leles.
Aprofitem aquest espai per avançar-vos
també la data del III AMEH Summer Festival: el 10 d’agost, a la Platja de l’Arenal!
Per rebre el
butlletí electrònic
del Casal
de Joves:
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El Campionat de Catalunya Optimist,
disputat en aigües hospitalenques
Amb la participació de 176 regatistes dels grups G1 i G2

U

n total de 176 regatistes es van disputar el Campionat de Catalunya de
vela 2013, de la classe Optimist per
als grups G1 i G2, en aigües de l’Hospitalet
de l’Infant, el tercer i quart cap de setmana
de maig.
A causa de condicions meteorològiques adverses, els participants només van poder
competir els diumenges, tal com va explicar
el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV),
l’entitat que va organitzar el campionat amb
la col·laboració de l’Ajuntament.
Durant el lliurament de premis, es va anunciar la selecció catalana de la classe Optimist
que representarà a Catalunya en el Campionat d’Espanya de Vela Infantil, previst a
Cartagena; així com el llistat provisional de
regatistes del Grup 2 que aconseguien l’ascens al Grup 1 per la propera temporada.
Més detalls i fotos a: www.cnhv.net

L’Hospitalet acull la Fase
Territorial de Natació
La piscina municipal coberta de l’Hospitalet va albergar el dissabte 4 de maig la
Fase Territorial del Camp de Tarragona
de Natació, dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya (JEEC), en les categories
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.

En aquesta fase, organitzada pel Consell Esportiu del Baix Camp, amb el suport de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament, hi van prendre part
uns 150 nens i nenes. Entre els participants
hi havia els que es van classificar en la Fase
Intercomarcal que va acollir també l’Hospitalet de l’Infant el passat 20 d’abril.

El Trofeu Diputació aplega gairebé
300 gimnastes a l’Hospitalet

E

l Trofeu Diputació 2013 de gimnàstica rítmica-Final territorial Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre va reunir unes 280 gimnastes, procedents de
16 clubs de la província de Tarragona, el
passat 25 de maig al pavelló municipal de
l’Hospitalet.
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Les gimnastes del Club de Gimnàstica Rítmica i Aerorítmik de l’Hospitalet de l’Infant,
que va organitzar aquest trofeu, amb el suport de l’Àrea d’Esports i l’Ajuntament, i la col·
laboració de diverses associacions i empreses locals, va obtenir uns bons resultats. Més
informació a: www.vandellos-hospitalet.cat.

L’Ajuntament i la
Penya del Barça
homenatgen
Josep Seguer

L’Ajuntament i la Penya del Barça de l’Hospitalet de l’Infant han homenatjat Josep Seguer, un dels mítics jugadors de futbol del
F.C. Barcelona. En representació del consistori, l’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora
d’Esports, Pilar Morales; i en representació
de la Penya, el president d’aquesta entitat local, Francesc Candela, es van desplaçar el
16 d’abril a la tarda fins a la residència de Seguer per reconèixer la seva brillant trajectòria
esportiva i agrair-li el fet que visqui a l’Hospitalet de l’Infant i que fos un dels fundadors
de la penya barcelonista del poble. Per posar
de manifest aquest sentiment de gratitud, li
van lliurar una placa i un trofeu i li van dedicar
unes paraules.
D’aquesta manera, es van afegir a l’homenatge que el 6 d’abril li van retre l’Agrupació
Barça Jugadors i el FC Barcelona a la capital
catalana, en el qual hi van ser presents també l’alcalde i el president de la Penya. g
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Es congelen els preus
de les activitats
esportives d’estiu
La corporació municipal posa a l’abast una àmplia
oferta a preus molt assequibles

T

enint en compte la conjuntura econòmica actual i amb l’objectiu de
posar a l’abast una oferta esportiva
assequible per a tota la població, l’empresa municipal que gestiona els esports a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Llastres
Serveis Municipals SLU) ha decidit no aplicar l’increment de l’IVA en els preus de les
activitats d’estiu. Fins i tot, n’ha disminuït
les tarifes d’algunes respecte l’any passat.
Així, doncs, del 25 de juny al 6 de setembre, els nens i joves podran gaudir d’un gran
ventall de propostes esportives, d’aventura,
de natura i lúdiques a uns preus econòmics.
Entre aquestes propostes destaquen les
“colònies de poble en poble”, que tindran
lloc del 25 al 28 de juny. Aquestes colònies
costen 80 euros per als empadronats; i 120
euros, per als no empadronats.
També cal remarcar els ‘casals d’estiu”, per
als més petits i per als més grans, amb opció
de matí (9-13.30h) i/o tarda (15.30-17.30h),
a uns preus que oscil·len entre els 8 i els 25
euros per als empadronats; i els 12 i els 37

euros per als no empadronats; i la “setmana multiesportiva d’anglès”, on del 2 al 6 de
setembre, els nens i joves podran practicar
esport i millorar el seu nivell d’anglès, amb
professors nadius (per 35 euros, els empadronats; i 50 euros, els no empadronats).
Enguany, com a novetat, les famílies podran
contractar el servei d’acollida (de les 8 a les
9 h), per 3 euros/la setmana; i s’oferiran abonaments familiars per al lloguer de caiac i
BTT a uns preus molt assequibles, amb la
idea de promocionar la cultura del mar i donar un impuls a la Base Nàutica, situada a la
platja de l’Arenal.
En aquesta platja, com cada any, hi haurà
també servei de ludoteca; i durant els mesos
de juliol i agost, activitats dirigides davant de
les guinguetes. També es faran activitats dirigides davant de les guinguetes de la platja
de la Punta del Riu.

rà més oferta d’hores); i tant el gimnàs de
l’Hospitalet de l’Infant com el de Vandellòs
ampliaran els seus horaris d’obertura.

D’altra banda, aquest estiu es brindaran
igualment cursos de natació, per a totes les
edats; i cursos de pàdel (a Vandellòs hi hau-

Les piscines descobertes de Vandellòs,
Masriudoms i Masboquera estaran obertes
del 22 de juny al 8 de juny. A tota aquesta
oferta, cal afegir-hi les activitats i competicions puntuals previstes al llarg de l’època
estival per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament i
per les entitats locals esportives. g

Els campionats
d’Espanya de balls
apleguen més de
1.500 persones

aquestes competicions a través dels programes que van gravar en alta definició els canals televisius TV3 i Esport 3, TV Castellón,
TV Galicia (Deportes) i La Xarxa. I també,
els dels espectadors de la Televisió de Vandellòs (TVV), que ha difós igualment aquestes proves esportives.

joves d’intercanvi
a Hornachuelos
Un grup de joves del municipi ha participat en un intercanvi juvenil organitzat per
l’Àrea d’Esports i l’Ajuntament i el consistori d’Hornachuelos (Còrdova), amb el
patrocini de l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA).
En el marc d’aquest intercanvi, un total
de 16 joves, d’entre 12 i 16 anys, acompanyats de dos monitors de l’Àrea d’Esports, han viatjat fins a Hornachuelos. De
l’1 al 4 de maig, van tenir l’oportunitat de
visitar el nucli històric d’aquesta població
i de Còrdova, així com el magatzem de
residus radioactius d’intensitat baixa o
mitjana que Enresa gestiona a El Cabril;
i dur a terme diverses activitats, com ara
paintball i senderisme.
L’estiu passat, 42 joves d’Hornachuelos
van desplaçar-se a Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant per conèixer el nostre municipi.

Més de 1.500 persones han viscut a l’Hospitalet de l’Infant els III Campionats d’Espanya de Clubs de Balls Esportius i el II
Open L’Hospitalet de l’Infant. Aquests esdeveniments esportius, que van celebrar-se
els dies 4 i 5 de maig, han comptat amb la
participació d’un total de 486 parelles, procedents de 26 clubs d’arreu de l’Estat; i més
de 500 espectadors.
A aquest nombre de persones s’hi ha afegit el d’aquells que el mes de juny han vist

Per l’abast de públic i l’alta participació que
han tingut aquests campionats, la regidora
d’Esports, Pilar Morales, n’ha fet una valoració positiva: “Aquests esdeveniments han
servit per donar a conèixer el municipi arreu
d’Espanya i han generat negoci en els establiments comercials, d’allotjament i de restauració”. Així, per exemple, sense comptabilitzar els assistents que es van allotjar per
compte propi, l’organització va allotjar un
total de 320 persones a dos hotels i un bloc
d’apartaments del municipi.
LA
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Uns 600 nens celebren el Dia de l’Arbre

U

n total de 65 alumnes de l’Escola
Valdelors de Vandellòs van celebrar
el dijous 14 de març el Dia de l’Arbre (veure el text complementari). El mateix van celebrar, el divendres 19 d’abril,
els 540 alumnes de l’Escola Mestral de
l’Hospitalet de l’Infant. Aquests nens i nenes, repartits per grups, van plantar un miler de pins i un miler de diferents espècies
autòctones i aromàtiques a la urbanització

Els Corralets, davant el parc de bombers; i
al costat de les pistes de pàdel i tennis. Els
més petits van plantar geranis a les jardineres de l’escola.
Aquesta activitat, organitzada a l’Hospitalet per l’Escola Mestral i l’Ajuntament, amb
la col·laboració de l’ADF, té com a objectiu
conscienciar els infants sobre la importància
de conservar i cuidar el medi ambient. g



l

El passat dijous dia 14 de març, l’Escola Valdelors va fer una sortida a un barranc del poble on
van plantar plantes aromàtiques com llorers, farigola, sàlvia, heures, lledoners, romers, espígol i pins.
Aprofitant que venien a fer la plantada, el servei de jardineria va arreglar la baixada cap al barranc i
va plantar alguns lledoners i algunes heures. A més els va visitar l’alcalde. El Dia de l’Arbre ens permet
cuidar l’entorn natural i és possible gràcies a la col·laboració entre l’escola, la regidora de Medi
Ambient, la brigada municipal i l’ADF. Els alumnes van gaudir d’un bon esmorzar pel treball ben fet.

Salut

E

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

Un estil de vida saludable:
El sol, un plaer amb precaució

l sol és una font de salut i benestar
que intervé en la síntesi de la vitamina
D necessària per fixar el calci i prevenir el raquitisme. Actua en el tractament
d’algunes malalties de la pell, alhora que
participa en una sèrie de processos fisiològics essencials per al desenvolupament de
l’organisme.
L’exposició solar per si mateixa no és perjudicial, però cal prendre el sol amb cura per
rebre els beneficis i evitar el riscos derivats
d’una exposició excessiva.
S’ha demostrat que l’exposició excessiva al
sol és el factor de risc més important de patir càncer de pell. Més del 80% dels casos
de càncer de pell es podrien prevenir evitant
una exposició excessiva al sol i les cremades cutànies, especialment durant la infantesa i l’adolescència.
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Notícia del Dia de l’Arbre a l’Escola
Valdelors, escrita pels alumnes Kanza
Ghaddari, Marwan Ghaddari, Carla
Marcó i Gerard Pascual. Aquests alumnes
van participar en un projecte educatiu
vinculat als mitjans de comunicació locals
que va impulsar Albert Chàfer Jardí,
durant les pràctiques que va realitzar al
col·legi com a estudiant de 3r del Grau
d’Educació Primària. Chàfer va proposar
a una dotzena d’ alumnes de 5è i 6è de
primària la redacció d’una notícia sobre
un tema relacionat amb l’escola. Aquest
és el text que va escriure el grup que va
triar el tema del Dia de l’Arbre.

Quines són les principals
mesures de protecció solar?
1. Començar a prendre el sol de manera gradual i evitar l’exposició prolongada i les hores de màxima intensitat, de
les 12.00 h a les 16.00 h, especialment durant els mesos
d’estiu.
2. Utilitzar barrets d’ala ampla, per protegir també el coll i les orelles, i cobrir-se el cos amb roba, sobretot en cas d’estar-se llargues estones exposats al sol.
3. Utilitzar un filtre solar amb factor de protecció a les radiacions A
i B elevat (superior a 20). Aplicar-lo sobre la pell ben seca per
tot el cos i en quantitat suficient, uns 20 minuts abans de l’exposició al sol, sense oblidar les orelles, el nas i els llavis. Renovar
l’aplicació periòdicament després de banyar-se o si se sua molt.
4. Dur ulleres de sol que filtrin les radiacions ultraviolades A i B,
preferiblement amb banda lateral.
5. Beure aigua per evitar la deshidratació.
6. Evitar prendre el sol si es pren medicació fotosensible.
7. Estar-se majoritàriament en zones d’ombra quan es fan activitats a l’aire lliure.

PER CIVISME i RESPECTE ALS ALTRES

RECOLLIU LES DEPOSICIONS

DEL VOSTRE GOS

TENIM INSTAL·LADES AL MUNICIPI
MÉS DE 50 BATERIES
DE CONTENIDORS SOTERRATS
I 250 PAPERERES!

Cultura
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Neix el Centre d’Estudis
de l’Hospitalet de l’Infant
Aquesta nova entitat local és oberta a la incorporació
de nous membres e vulguin implicar-c en el projecte

Les XXVI
Jornades
Culturals de
Vandellòs,
dedicades a l’aigua
El tema central de les XXVI Jornades Culturals de Vandellòs, que es van celebrar
del 5 al 27 d’abril, va ser l’aigua. Així, els
organitzadors (el Centre Cultural, Esportiu i
Recreatiu de Vandellòs, amb el patrocini de
l’Ajuntament i la col·laboració de la Diputació de Tarragona) van voler afegir-se a la
celebració de l’Any Internacional de la cooperació en l’esfera de l’aigua.

M

és d’un centenar de persones va
assistir a la presentació del Centre
d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant,
el passat 10 de maig, a la Sala d’Exposicions Infant Pere. Durant aquest acte, es
va convidar la ciutadania a unir-se a aquesta nova entitat local, que han constituït un
total de 24 veïns del poble i que pretén
aprofundir en l’estudi del patrimoni (cultural, històric, natural, paisatgístic, etc.) de
l’Hospitalet de l’Infant i donar a conèixer
tant aquest patrimoni com els trets identitaris de la població.
Amb aquest objectiu de captar nous socis, es
va posar a disposició del públic unes butlle-

tes d’inscripció per aquells que vulguin formar
part d’aquesta associació. Aquestes butlletes
estan disponibles a la Biblioteca Infant Pere
de l’Hospitalet.
La junta directiva actual, presidida per Oriol
Aymí, es va comprometre davant els socis
fundadors a exercir un paper provisional fins
a la celebració d’aquest acte. Posteriorment,
es convocarà una assemblea general en què
s’escollirà la junta definitiva.
L’Ajuntament ha cedit a l’associació l’ús de
l’antiga biblioteca de l’Hospitalet, actualment en desús, perquè pugui establir-hi la
seva seu social.

L’Hospitalet acull un simposi internacional
sobre història dels hospitals

La programació es va inaugurar amb una
conferència de l’historiador local Joan Vernet, sobre el centenari de la portada d’aigua
a Vandellòs. La resta d’actes va consistir en
dues exposicions (una sobre les fonts del
terme municipal, de Teo Castillo; i l’altra sobre l’aigua com a font de vida i de paisatges, de la Diputació), un concert de TAXÇ,
una cercavila infantil i sardanes; un recital
de poesia; una conferència sobre els camins de l’aigua a Vandellòs i una demostració
pràctica de la búsqueda d’aigua. g

Èxit de les Jornades
sobre la memòria
històrica
Amb motiu de la commemoració del 75è aniversari dels bombardejos de la Guerra Civil
al municipi, l’Antena del Coneixement de la
URV de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va
organitzar, amb el patrocini de la Regidoria
de Cultura i Patrimoni, les Jornades sobre la
memòria històrica Catalunya bombardejada.
Aquestes jornades, que van despertar l’interès d’un nombre considerable de persones, van incloure tres conferències a càrrec
d’historiadors experts en la matèria a l’abril,
i una visita guiada a les fortificacions de la
Guerra Civil del Coll de Balaguer, el 5 de
maig. D’aquesta visita, anomenada ‘La ruta
dels presoners’, se’n van ocupar Alfons Tejero i Jordi Solé.

Una cinquantena de persones va participar en
la 3a jornada del simposi internacional “Fonts
documentals i gràfiques per a l’estudi històric
dels hospitals”, que va acollir el Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet el 19 d’abril.
L’alcalde, Alfons Garcia; i Antoni Conejo,
un dels organitzadors d’aquest simposi que
s’emmarca en “Els Abrils de l’Hospital 2013”
que anualment promou l’Institut de Recerca
en Cultures Medievals de la Universitat de
Barcelona, van inaugurar la jornada.
Tant Garcia com Conejo, que és veí de
l’Hospitalet i professor titular d’Història de

l’Art de la Universitat de Barcelona, van
destacar la importància i la necessitat de
donar a conèixer l’antic hospital del Coll de
Balaguer.
Amb aquest objectiu, la primera ponència de la jornada va tractar sobre el Pla
Director de rehabilitació integral d’aquest
conjunt monumental i el Dr. Conejo va fer
una visita guiada a les runes de l’antic
hospital.
La 1a i 2a sessió d’aquest simposi va tenir
lloc a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona els dies17 i 18 d’abril.
LA
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Ensenyament
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Les llars d’infants
municipals oferiran
descomptes a les
famílies desfavorides
Tindran una bonificació del 25% en els preus
el curs vinent 2013-2014

Beques per a
l’Escola Municipal
de Música
L’Ajuntament també ajudarà les famílies desfavorides del municipi, perquè els
seus fills puguin rebre ensenyament musical. Així, subvencionarà la matrícula i el
50% de la quota d’assistència per a un
màxim de sis alumnes, amb la possibilitat
de tres beques addicionals amb subven-

Les famílies desfavorides socioeconòmicament tindran una bonificació del 25% en els
preus de les llars d’infants municipals per al
curs vinent (2013-2014). D’aquest descompte, que l’Ajuntament ofereix per primera vegada, se’n podran beneficiar les famílies
empadronades al municipi que ho sol·licitin i
que compleixin els requisits establerts.

per als de 2-3 anys. El preu de matrícula i
del servei d’acollida es mantindrà (25 euros
i 20 euros, respectivament).
“Malgrat la retallada de les aportacions de
la Generalitat, aquests preus continuen sent
molt inferiors als que es cobren en la majoria
de municipis del territori”, ha destacat la regidora d’Ensenyament, Cristina Borràs.

Les quotes mensuals de les llars d’infants
per al proper curs s’han actualitzat sobre
la base de l’increment de l’IPC a Catalunya
del 2012. Així, per als alumnes empadronats de 0 a 1 anys, seran de 78 euros; de
73 euros, pers als d’1-2 anys; i de 67 euros,

Els no empadronats al municipi, en canvi,
sí que veuran incrementades les tarifes. En
aquest cas, el consistori ha fixat una quota única de 140 euros per als alumnes de
totes les edats; i de 40 euros, per al servei
d’acollida. g

ció de la matrícula i d’un 25% de la quota
d’assistència (les bases de les beques es
poden consultar al web www.vandelloshospitalet.cat).
Les quotes mensuals de l’Escola Municipal de Música per al proper curs també
s’han actualitzat sobre la base de l’increment de l’IPC a Catalunya de 2012. Oscil·
len entre els 21 euros (per al nivell de sensibilització) i els 62 euros (per als adults).
Per als no empadronats, aquests preus
tenen un recàrrec de fins al 50%.

Un total de 132 inscrits, als cursos de català

Enguany a l’Hospitalet de l’Infant s’han
organitzat dues edicions de cursos de català a distància per a catalanoparlants i
7 cursos presencials, entre els quals cal
destacar el de llenguatge administratiu
adreçat al personal de l’Ajuntament. En total, aquests cursos han tingut 132 inscrits,
un 47% dels quals han fet cursos per a
catalanoparlants i un 52% per a no catalanoparlants. També s’hi ha organitzat un
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total de 41 parelles lingüístiques des del
novembre.
La festa de cloenda d’aquests cursos, organitzats per l’Ajuntament i el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus, es va
celebrar el 5 de juny, a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet. També s’hi va celebrar el 10è aniversari del programa Voluntariat per la llengua.

L’Ajuntament
mantindrà
l’increment de
les subvencions
per als llibres
de text
L’Ajuntament posarà en marxa al setembre el programa municipal de subvenció i reutilització de llibres de text
per al curs 2013-2014.
En concret, subvencionarà en un 50%
el preu dels llibres de text dels alumnes que cursen ESO a l’INS Berenguer d’Entença; així com el preu dels
llibres de text dels alumnes de les escoles Mestral i Valdelors.
Com en el curs 2012-2013, aquest
ajut passarà a ser del 75% per aquells
alumnes que faci més de 3 anys que
estiguin empadronats al municipi; i els
alumnes de P-2 de les llars d’infants i
de Batxillerat i cicles formatius també
podran rebre una subvenció del 50%
del preu dels llibres.
Pel que fa al programa de reutilització
dels llibres de text impresos, s’hi podran acollir els alumnes dels cursos
de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària i, com a
novetat, els alumnes de 1r d’ESO de
l’institut.

Entitats

Juny 2013

Club de Futbol Sala Vandellòs

D

es de fa tres temporades, aquest club
de futbol que va néixer ara fa gairebé
90 anys funciona exclusivament com
a club de futbol sala. El futbol sala s’adiu
més a la quantitat de jugadors que hi ha a
Vandellòs i facilita més la formació d’equips
de totes les categories i la possibilitat que
aquests puguin competir, segons argumenta
el coordinador d’aquesta entitat esportiva,
Xavier Pascual.
Així, aquesta temporada 2012-2013, el club
compta amb un total de sis equips en comPresident: Jacob Arbós.
VicepresidenT: Marc Coll.
Secretari: Alexandre Molina.
Tresorer: Marc Saladié.
Coordinador: Xavier Pascual.
Vocals: Genís Domènech, Enric Tortosa,
Santiago Martínez, Aleix Vila.

petició: un prebenjamí, un
aleví, un infantil, un cadet,
un juvenil i un sènior. Per la
temporada que ve, és previst
que aquesta xifra ascendeixi
a set equips, amb la incorporació d’un equip benjamí; i
potser fins a vuit, si finalment
es pot fer realitat el projecte
de formar un equip femení
base. Aquest és un projecte
que li fa “molta il·lusió” al club
i per aquest motiu fa una crida a les noies de
12 a 18 anys perquè s’hi apuntin.

cada tarda, de dilluns a divendres, de les 17
a les 20.30 hores, explica Pascual; i molts
dissabtes, amb els partits que es juguen a
casa. En referència als partits, el club afirma
que la filosofia de l’entitat és més enllà de
guanyar, “intentar millorar, per poder continuar competint, i transmetre als jugadors
valors com ara el respecte als altres”.
Tal com avança el club, el proper 29 de juny
se celebrarà el final d’aquesta temporada i
la temporada que ve, tots els equips estrenaran equipació. g

Actualment, doncs, el CFS Vandellòs mou
uns 69 jugadors, que competeixen en les
lligues organitzades per la Federació Catalana de Futbol: l’equip sènior dins de la
categoria Preferent Catalana; el prebenjamí
dins de l’anomenada ‘lliga regular’; i la resta
d’equips, en la 1a Divisió Catalana.
Això comporta que el pavelló esportiu del
poble estigui ocupat amb entrenaments
Dades de contacte:
Telèfons: 667 619 749 i 689 294 654
Correu electrònic: cfsvandellos@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/cfsvandellos
Nombre de socis: 177.
Any de fundació: 1924.

Principals activitats:
La pràctica i formació de futbol sala en totes les categories;
competició dels diferents equips a la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol; organització
de tornejos de futbol sala; i col·laboració amb les activitats
que es realitzen al poble.

Cuina

Mandonguilles de mar i muntanya
Elaboració
DE Les
mandonguilles:

CUINER: Ferran Cerviño González

Ingredients i mesures
(per intuïció)
250 gr de carn de porc.
g 250 gr de carn de vedella (optatiu, si ho preferiu utilitzeu només porc).
g Farina, all, sal, pebre, julivert, brou, fumet,
oli, llet, pa i tomàquet (una llauna triturat).
g 2 cebes grosses.
g 250 gr de pèsols.
g 700 gr de sípia.
g 1cl de vi blanc.
g

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

En un recipient fondo barregem
la carn de vedella i la de porc
prèviament salpebrada i hi afegim all tallat finet i julivert.
Afegim molla de pa del dia anterior, prèviament mullada en llet.
Fem les mandonguilles, les enfarinem i reservem.

Elaboració del plat:

En una cassola, hi posem oli d’oliva i fregim les mandonguilles i les reservem.
En el mateix oli, fem la ceba, a foc mitjà i afegim una mica d’all picat.
Quan la ceba ja està ben cuita, hi afegim el tomàquet, rectifiquem de sal, ho deixem cinc
minuts al foc, ho remenen de tant en tant, i evitem que el sofregit es pugui apegar al fons de
la cassola. Hi afegim el vi blanc i ho deixem cinc minuts més al foc perquè el vi s’evapori, i
passem la salsa per un ‘xino’.
Afegim a la nostra salsa les sípies ben netes i tallades en porcions petites, i afegim fumet de
peix cobrint la sípia. Ho deixem tot a un foc mitjà uns 35 minuts.
Passats aquests minuts de cocció de la sípia, comprovem si la sípia està ben feta, i hi afegim les
mandonguilles i els pèsols. Ho deixem al foc al menys 20 minuts més.
Emplatem i bon profit!
LA
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Serveis

Juny 2013
HORARI DE
L´AUTOBÚS
MUNICIPAL

Horari d´estiu: del 25 de juny al 10
de setembre de 2013.
El bus municipal és un servei gratuït de
l´Ajuntament de Vandellòs i
l´Hospitalet de l´Infant. Respecteu-lo
*Reservat el dret d´admissió

POBLACIÓ

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Meritxell Salsench Torres, 11/03/2013
Izan Feria Matilla, 15/03/2013
Míriam Márquez Fernández, 02/04/2013
Àlex Reixach Riciu, 04/04/2013
Enric Marcó Sánchez, 06/04/2013
Víctor Fernández Sabaté, 13/04/2013
Aleix Ordóñez Vives, 10/04/2013
Roc Desumvila Justicia, 25/04/2013
Francisco Florin Jianu Juárez, 26/04/2013
Lucas Agra Mendoza, 23/05/2013

MATRIMONIS:
Marc Castellnou Ribau i Ruth Domènech
Jardí, 15/04/2013
Pedro Martínez Chacon i David Cano
Canal, 19/04/2013
Justo Ángel Serrano Casado i Laura Auví
Balfegó, 13/04/2013
Tsvetomir Vasilev Nikolov i Rebeca
Hidalgo Morales, 25/05/2013
Miguel Ángel Navarro Gracia i Adolfo H.
Silva Dos Santos, 25/05/2013

DEFUNCIONS:
Ángel Redondo Davo, 07/03/2013
José Luis Infante Muñoz, 29/03/2013
Juan Marzo Alcaraz, 10/04/2013
Juan Emiliano Infantes Muñoz, 12/04/2013
Valentín Martín Guiu, 04/05/2013
Maria Dolores Muñoz Castillo, 10/05/2013
Carmen Gimenez Martin, 13/05/2013
Francisco Boix Falcón, 16/05/2013
Àlex Marfull Blanch, 28/05/2013
Jorge Sánchez Salvadó, 01/06/2013

Nota: En compliment de la
Llei orgànica sobre protecció
de dades de caràcter
personal i del reglament que
la desenvolupa, 18/08/2011
només hi
apareixen aquells18/08/2011
noms que
compten amb l’autorització
expressa dels afectats.

AUTOBUSOS
REUS
- CAMBRILS - L´HOSPITALET
DE L´INFANT
- TIVISSA




















































































































































 















































































































































    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









 





















































  

 
 

 


 
 
 

 

 
 






 











































































































  



 
 

 

 
 

 

 
 

 
















































D)

	
  07:39
9:38

8:17
10:12

10:55
11:26
12:25
14:51
16:25
17:58

11:05

11:49

12:34
15:01
16:40
18:11

13:12
15:42
17:20
18:47
19:34
20:28
21:51
23:16

18:03
19:33
21:03

19:08
20:38
22:07

19:34
21:00
22:28

Tivissa - Reus 2011 setembre.xls

A)

C)

19:46
21:13
22:37

E)
F)
G)
F)
G)
H)

CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT:

6:12 6:51 7:01 7:21
7:48 8:27 8:37 8:56
9:18 9:56 10:05 10:32
10:49 11:24 11:34 11:54
11:55 12:25
13:24 14:00 14:08 14:28
15:24 16:29 16:39 16:28
17:30 17:53
17:25 17:59 18:11 18:30
18:08 18:42 18:51 19:13
19:43
18:50 19:26 19:37 19:57
19:23 20:04 20:13 20:39
19:36 20:16 20:33 21:00
21:20
22:25

BNA. SANTS

7:06
9:07
9:36
10:37
11:06
12:06
14:34
16:06
17:36

TORTOSA

	
  6:03
8:03
8:33
9:33
10:03
11:03
13:33
15:03
16:33

Tivissa - Reus 2011 setembre.xls

TARRAGONA

TORTOSA

C)

TARRAGONA

B)

BNA. SANTS

A)

CAMBRILS

L´HospitaleT

	
  07:30
9:29



l´Hospitalet

CAMBRILS

HORARI DE TRENS

8:35
10:05
11:35
13:05
13:35
15:35
18:05
19:05
19:35
20:35
21:00
21:05
21:40
22:05
22:32
9:36

NOTES:

A) No circula els diumenges ni els dies
15/8, 11/9, 12/10, 1/11, 6/12. 8/12
B) Es diari fins al 4/11. Des del 10/11,
circula dissabtes, diumenges i els dies
6/12 i 7/12
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
D) Els diumenges i els dies 15/8, 11/9, 12
10, 1/11, 6/12 i 8/12
E) Només circula els diumenges i els dies
15/8, 11/9, 24/9, 12/10, 1/11, 6/12 i 8/12.
F) Només circula els diumenges fins al
4/11 i els dies 15/8, 11/9, 24/9, 12/10, 1/11.
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.
H) Circula del 23/6 al 2/9.

Telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (L´Hospitalet).

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
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Dades actualitzades 03/06/2013:
L’Hospitalet de l’Infant 4.838 / Vandellòs 799 /
Masriudoms 140 / Vanessa Park 126 / Masboquera 77
L’Almadrava 59 / Població disseminada 8 / Total 6.047

TELÈFONS D´INTERÈS

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
Endesa (Avaries) ............................... 800 760 706
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
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

Comunicació

Juny 2013

LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO
Aquest reconegut comunicador ha rebut una
vintena de prestigiosos guardons, com ara el
Premio Nacional de Fotografia, el Premio Save
The Children i el Premio Ortega y Gasset de
Fotografia. Entre molts altres reconeixements,
a més, l’any 1998 va ser nomenat “Enviat Especial de la UNESCO per la Pau” i l’any 2011
va rebre la Gran Cruz de la Orden Civil de la
Solidaridad Social, condecoració aprovada pel
Consejo de Ministros.
Per què et vas decidir a ser periodista, fotoperiodista i corresponsal de guerra?
Jo crec que sóc periodista pels anys que vaig
passar a l’Hospitalet de l’Infant. Vaig arribar-hi
quan era un nen de 10 anys i vaig viure aquí 4
anys. A mi m’agradava col·leccionar segells i
havia començat a fer una col·lecció de segells
a Barcelona quan era molt nen. Curiosament,
quan portàvem aquí un any, al meu avi matern,
el van fer carter de l’Hospitalet i jo, amb 11 anys,
em vaig convertir en el seu ajudant. L’ajudava a
registrar els reemborsaments, els girs i aquí venien diferents administradors que hi havia per
tota la costa a demanar el correu. En aquest correu hi havia moltíssimes cartes de l’estranger, de
llocs curiosos, i jo sóc periodista perquè viatjava
amb la ment a través dels segells.
I per què et vas sentir atret per ser corresponsal de guerra, en concret?
Em semblava molt interessant estar sobre el
terreny. Jo no sóc un periodista que fa treballs
de redacció. De fet, mai he estat a la redac-

Gervasio Sánchez
Periodista especialitzat
en conflictes armats

ció, i quan alguna vegada els caps de feina
em demanen que faci
alguna anàlisi d’algun
país que no conec o no
he visitat, mai em nego
rotundament. D’alguna
manera, sempre volia estar sobre el terreny i
quan estava estudiant periodisme ja feia viatges d’un mes a llocs que em poguessin interessar. Així va ser com vaig començar a sentir-me atret pel periodisme de conflicte.
No tens pèls a la llengua a l’hora d’escriure.
Dius les coses com les veus o com les penses
i sense por a les represàlies que puguin prendre contra tu....
Jo sempre he pensat que un periodista ha de
ser el vigilant del poder, no l’amic. Sempre has
d’estar al costat dels febles i criticar amb duresa
els poders econòmics i polítics. La premsa ha
de servir de quart poder. Jo, amb 53 anys, segueixo creient en aquest ofici i batallant contí-

nuament perquè els meus treballs no només es
presentin amb decència i amb dignitat.
Què és el que més t’agrada mostrar?
Els culpables. Quan parlem de guerres sembla que els culpables són els que estan sobre el
camp de batalla, però per a mi són els que fan
negocis, venen armes, els polítics que no posen fi a una guerra. Jo he vist morir molta gent
que no sabia ni les causes de la seva guerra
mentre s’estava fent negoci amb aquesta guerra. A Espanya tant els governs del PP com
els del PSOE han estat enganyant i sent molt
hipòcrites. Hem de ser crítics amb el poder i
hem de colpejar-lo per guanyar-nos el respecte de la població.

Ràdio l’Hospitalet de l’Infant celebra el
seu 25è aniversari amb diversos actes

A

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A: www.vandellos-hospitalet.cat
@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs

mb motiu de la celebració del 25è
aniversari de Ràdio l’Hospitalet de
l’Infant, el famós Mag Lari va actuar
el dissabte 8 de juny, al Teatre-Auditori.
L’actuació del Mag Lari va anar precedida d’un
acte protocol·lari, on es va fer un repàs dels
25 anys d’història de l’emissora municipal i
es va retre homenatge, amb la projecció d’un
vídeo, als col·laboradors que hi han passat
durant aquests anys; així com a les persones
que han fet possible l’existència d’aquest
mitjà de comunicació local. Durant aquest
acte, així mateix, es van poder escoltar les
versions dels indicatius de la Ràdio que han
gravat com a obsequi professors i alumnes
de l’Escola de Música i la Coral Arsis.
Aquest no és ha estat l’únic acte
commemoratiu d’aquesta efemèride que

ha organitzat la Ràdio. El mes de maig, va
programar, juntament amb l’Antena del
Coneixement de la URV de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, les “Jornades sobre
la comunicació”, al Centre Cultural Infant
Pere. Aquestes jornades van incloure un total
de 4 conferències, a càrrec d’experts en la
matèria (Conrad Duran, Carlota Moragas,
Gervasio Sánchez i Francesc Domènech). I
al març hi va haver unes sessions de cinema,
dedicades al món de la ràdio, dins el cine
club “Cinerama”, que impulsa l’Associació
Multicultural Alternativa (AMA).
El 6 de juliol tindrà lloc, així mateix, la
tradicional Festa de la Ràdio, amb ball de
nit; i a l’agost, una festa adreçada als més
de 300 col·laboradors amb què ha comptat
l’emissora municipal durant aquest temps.
LA
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Fotogaleria

Setmana Santa

Taller de mones a Vandellòs. BEATRIZ HIGUERAS

Processó a Vandellòs. EDUARD MARGALEF

Processó a l’Hospitalet de l’Infant. TEO CASTILLO

Altres actes

Taller de mones a l’Hospitalet. JORDI MARCÓ
Processó a Masriudoms. TVV

II Torneig Xavier O’Callaghan. JORDI MARCÓ

Berenar de Sant Jordi al Casal d’Avis de l’Hospitalet. JORDI MARCÓ
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Fira d’Abril de l’Hospitalet. JORDI MARCÓ

Juny 2013

Festa de la Germandat

1a Trobada de bandes de música. JORDI MARCÓ

Sardanes. JORDI MARCÓ

Venedors de coques. IOLANDA SANCHO

Altres actes

Inauguració de la mostra ’15 anys recuperant Castelló’. JORDI MARCÓ

Els Tres Tombs a Vandellòs. EDUARD MARGALEF

XIV Mostra de dansa a l’Hospitalet. AURORA F. V.

Festa Major de Remullà. IOLANDA ALCARRAZ

Festa Major de Gavadà. JORDI MARCÓ
LA
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LA Foto històrica
REVISTA

Lloc on als anys 80 s’amarraven les barques abans de la construcció del port esportiu de l’Hospitalet, que data del 1985.

