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L’estiu que acabem de deixar enrere ha estat considerat per tothom 
com una bona temporada de manera global en el conjunt del munici-
pi. Durant aquests mesos, hem tingut oportunitat de rebre un elevat 
nombre d’estiuejants que, malgrat la situació econòmica, han apostat 
pel nostre municipi per portar a terme la seva estada. Efectivament, 
aquest estiu ens han visitat un gran nombre de turistes, estiuejants 
habituals i ocasionals, que han gaudit dels nombrosos atractius de 
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant. 

L’estiu també és el període festiu per excel·lència, bona mostra d’això, han estat les nombroses celebracions que han 
tingut lloc al municipi i, en totes elles –que n’hi ha unes quantes-, a més de les activitats pròpiament estivals que 
organitzen les entitats i les diferents regidories, hi ha hagut una gran participació de vilatans i estiuejants. Aquesta 
afluència de gent al carrer ha servit per dinamitzar l’oferta comercial i hotelera, així com també, per a generar llocs 
de treball a molts veïns.

Finalment, aquests també han estat uns mesos d’obertura de nous equipaments públics: el centre assistencial de 
la Casa Abadia, l’oficina de Turisme de Cal Forn i l’arxiu municipal de Ca la Torre. Aquestes nous espais públics, 
juntament amb les obres que s’estan realitzant a bon ritme en el sector del Camí de la Porrassa i les noves inversions 
municipals que ja estan en marxa, ens fan sentir moderadament optimistes de cara al futur més immediat.

Ara, amb l’arribada de la tardor, cal desitjar-nos un bon inici de curs i hem de seguir treballant perquè continuï l’em-
branzida econòmica en el nostre municipi.

Sumari

La dita
“Al setembre, qui tinga blat 

que sembre”
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Entrevista Setembre 2013

Ara fa gairebé tres mesos Elidia López està al capdavant de la 
Regidoria de Turisme, Comerç, Consum i Platges; i alhora de la 
Regidoria d’Obres i Serveis. Per a la també 1a tinent d’alcalde, 
assumir aquestes carteres suposa tot un repte però afirma que 
treballarà amb constància per dur a terme nous projectes per a 
la millora dels serveis i la promoció turística del municipi.

Com enfronta aquesta nova etapa de la seva 
vida?
Enfronto aquesta nova etapa amb serenitat i 
responsabilitat així com també amb la volun-
tat d’esforçar-me al màxim. Crec que és una 
experiència molt enriquidora, tot i que sóc 
conscient que encara tinc moltes coses per 
aprendre. Treballant amb constància intenta-
ré dur a terme projectes en benefici de tot el 
municipi.

Ens trobem el final de l’època estival, quina 
valoració fa de la temporada turística al mu-
nicipi com a regidora de Turisme, Comerç, 
Consum i Platges?
La valoració és molt positiva. Les oficines de 
turisme del municipi han atès prop de 15.000 
visites durant els mesos d’estiu, aquest és un 
indicador de la nombrosa afluència turística 
que hem tingut. Des de l’Ajuntament s’ha 
treballat per millorar l’atenció als visitants i 
la promoció del municipi. Per aquest motiu, 
s’han obert al públic noves oficines de turis-
me; una al Port Esportiu i una a Cal Forn, al 
centre històric de l’Hospitalet.

Quina valoració en fa del funcionament de 
la nova Oficina Central de Turisme de Cal 

Forn?
L’oficina de Cal Forn de l’Hospitalet és un 
dels projectes més importants del meu an-
tecessor, el senyor Àlex Marfull, a qui hem 
d’agrair que aquest projecte s’hagi fet realitat. 
Crec que aquestes instal·lacions permetran 
dinamitzar el nucli antic de l’Hospitalet, fins 
i tot, en els mesos d’hivern que sol ser la tem-
porada més complicada pel que fa a l’afluèn-
cia de turisme. Durant els primers 15 dies, 
aquestes oficines van rebre més de 1.400 visi-
tes, en definitiva, tot un èxit. Per altra banda, 
tenint en compte aquestes mateixes estadís-
tiques, ens trobem que un 30% dels visitants 
estan allotjats en altres municipis. Basant-nos 
en aquestes dades, crec que hem de seguir tre-
ballant per resoldre el problema de la manca 
d’allotjament turístic al municipi.

Per quin tipus de turisme aposta?
Crec que l’aposta ha d’anar encaminada 
atraure un turisme familiar, i hem de treballar 
per oferir activitats d’oci variades per incen-
tivar un turisme actiu. El que és molt impor-
tant és aprofitar tot el potencial paisatgístic 
i cultural que té Vandellòs i l’Hospitalet: el 
mar, la muntanya i el patrimoni històric per 
intentar desestacionalitzar l’afluència de vi-

sitants, és a dir, poder allargar la temporada 
durant tot l’any. D’aquesta manera ajudarem 
a dinamitzar el municipi,  ja que l’increment 
de turisme incentiva, també, el creixement 
econòmic.

Un dels actes més destacats d’aquest setem-
bre ha estat el 18è Mercat Medieval...
Crec que ha estat tot un èxit i així m’ho han 
transmès tant els visitants com els paradis-
tes. Enguany l’organització d’aquest esde-
veniment ha anat a càrrec integrament de 
l’Ajuntament, des de les Regidories Comerç 
i la de Cultura. Aquest era un pas important 
per a nosaltres en què volíem fer un salt qua-
litatiu en tots els sentits. Voldria destacar el 
pes cada vegada més gran que té la partici-
pació ciutadana en aquest esdeveniment i la 
gran acceptació i implicació dels comerços i 
entitats locals, ja que gairebé la meitat de les 
parades del mercat eren de veïns de l’Hospi-
talet. A més, aquest any també s’han implicat 
els restaurants del poble que han ofert me-
nús medievals durant tot el cap de setmana. 
Estic molt satisfeta dels resultats, malgrat 
que les condicions meteorològiques no ens 
hagin acompanyat del tot. El més important 
és que molts turistes i visitants s’han apropat 
al nostre municipi i que això ha afavorit als 
negocis locals, per tant, seguirem treballant 
en aquesta línia.

Cap on s’han dirigit les seves primeres pas-
ses al davant de la Regidoria d’Obres i Ser-
veis?
Aquests mesos al capdavant d’aquesta regido-
ria han estat una primera presa de contacte. 
He pogut dialogar amb els tècnics per conèi-
xer l’envergadura de les tasques, les persones 
amb les quals comptem i quines són les feines 
que desenvolupen. En els mesos estivals les 
tasques s’intensifiquen, ja que la brigada par-
ticipa de la majoria de les activitats que se ce-
lebren al municipi, per tant, en aquesta època 
sobretot hi ha molta feina al carrer. Després 
de fer aquesta avaluació prèvia, en els propers 
mesos posarem fil a l’agulla per emprendre 
nous projectes que millorin els serveis del 
municipi. g

1a TinenT d’AlcAlde
enTReViSTA A elidiA lÓPeZ, Hem d´aprofitar 

el potencial 
paisatgístic i
cultural del 

nostre municipi

““
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Opinió dels portaveus municipals

assat l’equador del mandat, els regidors/
es  del Govern manifesten que s’han trobat 
“sorpreses”,  i van desgranant aspectes de 

la gestió anterior. Suposem que de bon rotllo perquè 
no volen “fer gaire sang”. I què passa amb el que ja 
van trobar fet, redactat i a punt d’executar? Algun 
projecte s’ha realitzat tal i com estava previst, altres 
han patit modificacions arbitraries, quan no capricio-
ses, o menystenint allò que els veïns van manifestar  
en processos de participació ciutadana. Però ara, 
segons diuen els regidors/es de govern, tot es fa “en 
condicions i ben fet” o “millor que abans” o “per a les 
persones”. Dit sigui de pas, per a qui es van fer els 
equipaments culturals, les instal·lacions esportives, 
les llars d’infants, les biblioteques,...? 

mònica boquera castellví

Vaja, que el retrovisor el fan anar per allò que els 
hi convé. Si quelcom no rep el nivell de satisfacció 
esperat aleshores diuen que “el projecte ja venia 
d’abans”, si és un èxit  “l’hem canviat”, si no acaba 
de tirar endavant resulta que “el proyecto que he-
mos encontrado estaba mal hecho”. Si l’oposició 
denuncia un fet, el PSC respon que “vosaltres tam-
bé ho fèieu”, i si demanem quelcom de nou, resulta 
que “vosaltres tampoc ho fèieu”. 
 Si determinats serveis es retarden, la culpa la 
té la Generalitat, la d’ara, és clar! Si es retalla el 
servei de nits al CAP mentre que Miami obre les 
24 hores, no és que l’alcalde hagi fracassat en la 
negociació, sinó que la culpa és, un cop més, de la 
Generalitat. Si no es renova el Conveni amb ANAV 

és perquè la conjuntura econòmica no ho ha per-
mès.
 Si en alguna cosa s’equivoquen o van a poc a 
poc ho hem de comprendre, perquè  ja ho diuen 
ells: “nosaltres portem dos anys al Govern, estem 
poc entrenats. Los que ara estan a l’oposició van 
estar molts anys al govern”.
 A l’institut, a la facultat... les novatadas es fan i 
es pateixen el primer any. Quan ja hem començat 
el tercer any de curs ja no hi ha novells. Comença 
a ser hora d’entomar les pròpies decisions: les en-
certades i les correctes; però també  les arbitràries, 
les sectàries,  i  les autoritàries més pròpies d’altres 
èpoques. Ja és hora de mirar endavant i deixar en-
rere el retrovisor.

enint en compte la complicada situació 
socioeconòmica, des del govern munici-
pal, som conscients de la importància de 

lluitar contra l’atur promovent polítiques que per-
metin la creació de nous llocs de treball.
 A nivell local, per exemple, s’ha aconseguit de-
sencallar el problema de la manca de subminis-
trament elèctric i d’altres serveis als sectors de 
les Tàpies II i La Porrassa. Amb aquesta mesura 
podrem assolir objectius estratègics com atraure 
més empreses al nostre municipi. D’aquesta ma-
nera aconseguirem una economia local més di-
versificada i capaç de generar noves oportunitats 
i de crear nous llocs de treball. 
 Per això, continuem treballant per facilitar la im-
plantació d’empreses amb accions com la millora 

de les infraestructures i la xarxa de telecomunica-
cions, les subvencions per la creació d’empreses 
i la contractació d’aturats del municipi, a la vega-
da que seguim dotant de recursos econòmics el 
Pla d’Ocupació Municipal.
 Diversificar l’economia local implica apostar 
fermament per diferents sectors. Per aquest mo-
tiu, l’actual govern també ha realitzat una aposta 
decidida per estimular el sector turístic i posar en 
valor el seu patrimoni històric. Accions com la mi-
llora de la muralla de l’hospital gòtic, la reforma 
del nucli antic de l’Hospitalet, la restauració de ca 
la Torre, la creació d’una nova oficina de turisme 
i la programació d’esdeveniments van encamina-
des a atraure més visitants, un fet que afavorirà el 
comerç i la restauració dels nostres pobles.

 Per acabar, destacar que els socialistes conti-
nuem apostant per un model de societat que posi 
el benestar del ciutadà per sobre de tot. Creiem 
en l’Educació, per això hem ampliat els ajuts a les 
famílies per la compra de llibres escolars; i en un 
sistema públic de Sanitat, per la qual cosa hem 
finançat íntegrament l’ampliació de l’horari d’ober-
tura del CAP de l’Hospitalet durant les nits d’estiu. 
També apostem fermament per la Cultura i per la 
pràctica esportiva, i per aquesta raó hem progra-
mat molts actes variats per a tots els públics, i hem 
baixat les tarifes i ampliat els horaris i les activitats.
 Una economia diversificada i una millora dels 
serveis públics del municipi ens permetrà afrontar 
amb més garanties i una major cohesió social els 
reptes que ens planteja el futur.

una Economia diVErsiFicada PEr aFrontar El Futur
apostem per potenciar el sector turístic i empresarial

dos  anYs amb El rEtroVisor Posat
un Equip de Govern poc entrenat

n el meu primer article a la revista municipal 
vull dir-vos, una altra vegada, que estic a la 
vostra disposició per tot el que necessiteu. 

Entenc que un càrrec públic ha d’estar al servei 
dels ciutadans i encara que aquesta frase de tant 
dita  potser  hagi perdut el seu sentit, jo l’expresso 
de debò i  amb tota la seva literalitat.
 Per fi s’ha obert al públic la nova Oficina Central 
de Turisme, un projecte en que la FIC hi va posar 
tot l’interès del món  per portar-lo a bon port i po-
der posar en funcionament un edifici representa-
tiu del poble convertit, ara, en un espai d’acollida,  
per revitalitzar el centre històric del poble. 
 Malgrat que molts comerços s’han vist obligats a 
tancar, esperem que el nou equipament inviti a d’al-
tres empresaris i emprenedors a apostar per aquesta 

www.ciuvh.com 
www.facebook.com/ciuvandelloshospitalet

www.vandelloshospitalet.socialistes.cat

t

P

E zona del poble, que juntament amb l’arranjament del 
nucli antic, suposarà una millora substancial d’aquest 
espai emblemàtic que, realment, ho requeria.
 Tot i que el nombre de visitants ha augmentat, 
el sector comercial, el de la restauració i l’hote-
ler no han acomplert les expectatives previstes a 
l’inici de temporada. 
 El problema que hem tingut durant l’estiu a les 
platges, la invasió d’algues, ha estat un punt desfa-
vorable per a la temporada, ara bé, des de Turisme 
i Platges es va fer tot allò que calia: es va actuar 
amb celeritat per esbrinar-ne la procedència, ava-
luar la perillositat i informar amb tota rapidesa a la 
població i als establiments turístics dels resultats 
de les analítiques fetes a l’aigua del mar. 
 Ara toca continuar treballant per  trobar les eines 
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adequades que ens permetin dinamitzar el comerç 
local i aconseguir que el turisme representi un 
factor econòmic molt més important pel municipi 
que fins ara. Des de l’Ajuntament hi aportarem tots 
els mitjans i recursos possibles. Això, simplement, 
serà una resposta a la demanda creixent del sector 
i de molta part del veïnat que se n’ha adonat de 
que realment el turisme és un factor molt destacat 
que s’ha de tenir en compte si volem millorar les 
rendes dels veïns del municipi.
 Per acabar, vull agrair als nostres col-
laboradors i treballadors el seu esforç i dedicació 
durant la temporada estival. També vull consta-
tar que ells i elles són un factor cabdal per acon-
seguir totes les fites que, des de les regidories al 
meu càrrec, ens hem marcat.

angels Pérez sánchez

Elidia lópez redondo

El turismE, un sEctor Econòmic amb Futur
seguirem treballant per dinamitzar el municipi
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Julià Vives Castell-
ví va néixer el 1893 a 

l’Hospitalet de l’Infant, a cal Manuelet Vives 
Burata (al número 15 de la Plaça del Pou). 
Durant la primera meitat del segle XX, Vives 
va ser un destacat mestre d’aixa dedicat a 
la construcció i reparació d’embarcacions 

ives va créixer dins d’una família 
amb membres dedicats a la terra  i 
a la mar. Amb 7 o 8 anys d’edat, va 

treballar d’aprenent amb un mestre d’ai-
xa de l’Ametlla de Mar anomenat Jaume 
Gaseni Ferrando. Més tard, amb 13 o 14 
anys, ho va fer amb els mestres d’aixa 
cambrilencs Joan Tutusaus Ferré i Enric 
Salvat Tutusaus. 

Als 16 anys va construir l’embarcació ano-
menada Pepito. Aquest bot, malgrat les 
reduïdes dimensions i modestes carac-
terístiques, té una doble representativitat 
simbòlica: va ser la primera embarcació 
realitzada per Julià V. C. i ha estat l’única 
embarcació construïda a les platges de 
l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta barca de 
fusta tenia 4,54 m d’eslora i era propietat 
de José Papió Bages.

El 1910 va emigrar per treballar a la construc-
ció naval al port de l’Estaca, a Marsella. Quan 
va tornar el 1913, es va instal·lar a Cambrils 
com a mestre d’aixa per compte propi, a la 
zona de l’hort de l’Alzina. Allí es va comprar 

V

Episodis de la nostra història

una vella embarcació d’uns 10 metres d’eslo-
ra, que va tombar a l’inrevés, per fer-la servir 
de magatzem durant un temps per guardar ei-

nes i materials necessaris per cons-
truir les primeres embarcacions. Poc 
després, la drassana de Julià Vives 
disposava d’un equip de treball con-
solidat, composat de mestres d’aixa, 
calafats, serradors, oficials, ajudants 
i aprenents. Aquest model d’organit-
zació va transcendir la precedent 
activitat artesana desenvolupada 
a les platges cambrilenques, plan-
tejant una estructuració del treball 
amb caràcter empresarial i industrial 
que va construir més de 130 embar-
cacions de fusta entre 1913 i 1936.

Durant la guerra civil espanyola 
(1936-39), el Julià va ser empreso-
nat pels republicans en dues ocasi-
ons: la primera, a la mateixa Torre 
del Port de Cambrils i la segona, 
en un vaixell presó atracat al port 
de Tarragona. Després de la guer-
ra, Julià va continuar treballant a la 
drassana amb l’ajuda dels seus tres 
fills: Julià, Josep i Joan, en la cons-
trucció d’uns 40 bastiments més.

El 1955 Vives va caure malalt i els 
tres fills van prendre el relleu en l’ac-

JULIÀ VIVES CASTELLVÍ, MESTRE 
D´AIXA DE L´HOSPITALET DE L´INFANT

 
Fonts documEntals 
arxiu del Port de tarragona (aPt). 
Fons de capitania marítima de tarragona. 

nota al PEu:
1. la drassana és el nom que habitualment 
defineix l’espai dedicat al disseny, construcció i 
reparació d’embarcacions. també es coneixen com  
mestrances o astilleros.

Joan Manel Arca Míguez

tivitat de la drassana fins a la seva mort al 
1960, arribant a construir una quinzena més 
d’embarcacions. 

Un any després de la mort de Julià V. C., els 
germans es van separar. Josep es va fer càr-
rec de la concessió de l’escar al port de Cam-
brils fins al 1965 i es va dedicar a la reparació 
d’embarcacions, sense arribar a construir cap 
bastiment nou. Julià va realitzar una vintena 
més d’embarcacions per compte propi en-
tre 1965 i 1986. I Joan es va plantar pel seu 
compte com a mestre d’aixa en un magat-
zem allunyat de la línia de mar. Allí va crear 
unes vint-i-cinc embarcacions de pesca entre 
1962 i 1982. Actualment, continua dedicat a 
l’artesania naval a través de la realització de 
maquetes de diferents tipus d’embarcacions i 
de les tasques d’assessorament i divulgació 
de l’activitat constructiva dels mestres d’aixa.
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de fusta, principalment a les drassanes1 de 
Cambrils. Durant la seva trajectòria, aquest 
artesà va construir prop de 200 bastiments, 
entre els quals destaca: el bot Pepito, l’única 
embarcació feta a l’Hospitalet de l’Infant. La 
descendència de Vives ha continuat lligada a 
aquesta activitat naval fins a l’actualitat.

El 1947, Julià Vives Castellví va construir l’embarcació de fusta més gran feta mai a Cambrils fins aquell moment: 
l’anomenada Francisca mallol (1947), amb 19,1 metres d’eslora. aPt. 

Full d’assentament de l’embarcació anomenada Pepito, 
construïda a l’Hospitalet de l’infant. aPt. Fons capitania 
marítima de tarragona
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lidia López Redondo és la 1a tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant; i la nova 

regidora de Turisme, Comerç, Consum i 
Platges; i d'Obres i Serveis, tal com es va 
donar compte al ple municipal del passat 
11 de juliol. López Redondo assumeix, 
doncs, les mateixes responsabilitats que 
tenia l’edil Àlex Marfull, mort el passat 28 

E

E
Elidia lópez redondo substitueix a l’edil àlex marfull, mort recentment; 

i Jordi borràs ha passat a ser regidor no adscrit

CANVIS EN L’ORgANIgRAMA 
DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLòS I 

L’HOSPITALET  DE L´INFANT

de maig; i exercirà també de portaveu del 
grup municipal de la FIC. D’aquesta mane-
ra, es manté el pacte de govern que van 
subscriure el PSC i la FIC després de les 
darreres eleccions locals.

En aquest mateix ple també es va donar 
compte de l’escrit presentat pel regidor 
Jordi Borràs Margalef en data 12 de juny 

de 2013. En aquest escrit Borràs va co-
municar la seva decisió de causar baixa, a 
tots els efectes legals, com a regidor ads-
crit al grup municipal de CiU i de passar 
a ser regidor no adscrit. Com a resultat 
d’aquesta decisió, l’organigrama de l’Ajun-
tament està compost actualment per: 6 re-
gidors del PSC, 5 de CiU, 1 de la FIC i 1 
regidor no adscrit. g

El divendres 9 d’agost Manel Ricard 
Sánchez va prendre possessió del càr-
rec de jutge de pau en un acte celebrat 
al jutjat degà de Reus. Més tard, davant 
l’alcalde del municipi, Alfons Garcia i el 
secretari judicial, Xavier Martínez, es 
van presentar les credencials en un 
acte formal que va tenir lloc a la Casa 
de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant.

Manel Ricard Sánchez serà el jutge titu-

lar; mentre que Teodoro Castillo serà el 
substitut. Les funcions de jutge de pau 
les exercia fins ara Lluís Montserrat, des 
de feia 19 anys.

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va ratificar la proposta de 
l’Ajuntament d’atorgar aquest càrrec a 
Sánchez, després que el Ministeri de 
Justícia convoqués el concurs corres-
ponent.

El caP de 
l’Hospitalet 

atén un 22% més 
de visites diàries 

durant les nits estiu
El Centre d’Assistència Primària (CAP) de 
l’Hospitalet de l’Infant ha registrat un total 
de 670 assistències nocturnes aquest es-
tiu. En concret, de les 21 a les 24 hores,en 
el període del 28 de juny al 8 de setembre. 
I és que, davant la impossibilitat del depar-
tament de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya de fer-se càrrec de l’obertura noc-
turna del CAP, l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet va resoldre assumir novament 
el cost d’aquest servei per assegurar el ser-
vei sanitari a la ciutadania i cobrir possibles 
emergències. Segons dades facilitades pel 
mateix CAP, aquest servei ha atès un 22% 
més de visites al dia respecte l’any passat. 
La regidora de Benestar i Salut, Cristina 
Borràs, ha manifestat la seva satisfacció 
per haver donat resposta a les necessitats 
del més de mig miler de persones ateses.

manEl ricard sÁncHEz PrEn PossEssió 
com a JutGE dE Pau 
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VIA LLIURE A L’ACTIVITAT ECONòMICA DELS 
SECTORS DE LA PORRASSA I TÀPIES II 

Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, l’Institut Català del Sòl (IN-
CASÒL) i Endesa Distribución Eléctri-

ca SLU (EDE) van subscriure un conveni de 
col·laboració, el passat 11 de juliol, per dotar 
de subministrament elèctric els sectors Les 
Tàpies II i Camí de la Porrassa. 

Aquest acord permetrà desencallar el proble-
ma de la manca de subministrament elèctric, 
que patien aquests sectors des de fa quatre 
anys, aproximadament. Ara es podran ator-
gar algunes llicències per usos comercials i 
altres activitats econòmiques a les empreses 
i indústries interessades en implantar-s’hi. 

Segons consta al conveni, l’electrificació 
d’aquests sectors es durà a terme en 3 fases. 
L’INCASÒL ja ha començat les obres provisi-
onals necessàries per a executar la primera 
fase. Concretament, s’estan duent a terme 
les actuacions a les parcel·les d’ús terciari del 
Sector Camí de la Porrassa. A més de dotar 
aquesta zona d’electricitat, aquestes obres 
també han de servir per a habilitar el sub-
ministrament d’altres serveis (aigua potable, 
gas, telecomunicacions, xarxes de clavegue-
ram i pluvials) i connectar les xarxes d’aquest 

sector amb la resta de les xarxes generals 
municipals corresponents.
 
Per altra banda, les altres dues fases 
d’electrificació d’aquests dos sectors es 
duran a terme i es posaran en marxa pro-
gressivament, en funció de les necessi-
tats de subministrament que hi hagi en 
un futur. g

El passat 25 de juliol, es va inaugurar a 
Masriudoms la Casa Abadia. Un edifici 
situat al carrer Major número 11 que des-
prés d’unes obres de reforma acollirà ara 
el centre assistencial, un espai per dur a 
terme les activitats adreçades a la gent 
gran; i un espai per la comissió de festes i 
altres grups del poble.

Una altra part d’aquesta casa de 285 me-
tres quadrats de superfície construïda, 
que l’any 2010 el Bisbat de Tortosa va ce-
dir a l’Ajuntament per a usos de caràcter 
social i cívic, la utilitzarà la parròquia de 
Sant Jaume del poble com a lloc per arxi-
var documents religiosos i per a reunions.

Les obres de rehabilitació d’aquest edifi-
ci, incloses al Pla Únic d’Obres i Serveis 
de la Generalitat 2008-2012 (PUOSC), es 
van adjudicar a l’empresa Cobra Instala-
ciones y Servicios SA, per un import de 
328.000 euros. 

masriudoms 
disposa d’un nou 
espai públic a la 

casa abadia
Es PrEsEnta oFicialmEnt l’associació dE 

Voluntaris dE ProtEcció ciVil 

L’Associació de Voluntaris de Protecció Ci-
vil de l’Hospitalet va ser presentada oficial-
ment a la ciutadania el passat 14 d’agost. En 
aquest acte, es va visitar la seu de l’Associ-
ació, situada a un local a les escoles velles 
i es va fer entrega de les claus del vehicle 
oficial que el consistori cedeix a aquesta en-
titat.

Fins al moment, una cinquantena de perso-
nes forma part d’aquest col·lectiu; una tren-

l
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mitjançant el conveni signat entre l’incasòl, Endesa i l’ajuntament 

’

tena de les quals de forma activa. Les 
tasques que duu a terme aquesta asso-
ciació, constituïda el 4 de març de 2013, 
són molt importants ja que al municipi 
s’organitzen un gran nombre d’activitats 
on es concentra molt gent.

El passat mes de juliol es va signar un 
conveni de col·laboració entre aquesta 
entitat i l’Ajuntament per tal de potenciar 
la seguretat al municipi.
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VEïNS DE VANDELLòS I L’HOSPITALET 
DE L’INFANT VISITEN EL CENTRE 

TECNOLògIC MESTRAL
Visitants de totes les edats han passat per aquesta instal·lació

urant aquestes visites es fa un re-
corregut per tota la instal·lació, per 
conèixer in situ tot el procés de des-

mantellament que ha tingut lloc a l’antiga cen-
tral nuclear, fins a convertir-se en un Centre 
Tecnològic de referència internacional. Prèvi-
ament a la visita de la planta, a l’auditori del 
centre d’informació, s’explica exhaustivament 
la història recent de la instal·lació, des que 
Enresa va entrar com a titular l’any 1998 fins 
l’actualitat, així com la gestió de tots els resi-
dus procedents del seu desmantellament.

Curiosament, algunes de les persones que 
van visitar la instal·lació, havien treballat 
en algun moment al desmantellament de la 
Central Nuclear i recordaven amb satisfac-
ció les experiències viscudes. Van recórrer 
la planta per veure l’abans i el després de 
la instal·lació, construïda al municipi entre 
els anys 1967 i 1972. Per altra banda, els 
visitants més joves es van interessar per 
les tasques que està duent a terme Enresa 
en altres punts de la geografia espanyola; 
com ara el desmantellament complet (nivell 
3) de “José Cabrera”, la primera central nu-
clear que va funcionar a Espanya i també 
van tindre molt interès en la construcció del 
nou Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) 
per a combustible gastat i residus radioac-
tius d’alta activitat. Aquest és un projecte 

novedós que està donant els seus primers 
passos i s’ubicarà a la Província de Conca, 
concretament a una petita localitat anome-
nada Villar de Cañas.

Visitar la part més alta de l’edifici del reactor, 
a més de 50 metres d’altura i baixar a la part 

inferior del mateix edifici (cava del reactor), 
espai que conté diferents suports d’informa-
ció sobre el procés de desmantellament de 
l’antiga Central Nuclear, és un dels atractius 
que té la visita en aquest Centre Tecnològic, 
obert al públic des que Enresa es va fer càr-
rec de la planta l’any 1998. g

d
Antic panell de comandament de Vandellòs 1, situat actualment a la cava del reactor, part inferior de l’edifici del reactor

Al llarg de l’estiu, el Centre 
Tecnològic Mestral segueix 

rebent visites. Concretament, 
algunes d’elles van ser 

de veïns del municipi de 
Vandellòs i l´Hospitalet 

de l´Infant.

Visita a les sitges de grafit amb visitants del municipi

El Centre Tecnològic Mestral s’ha convertit 
durant uns dies en el punt de trobada per 
a la reunió anual de seguiment del projecte 
Grafec, en el qual es desenvolupen aplicaci-
ons de metodologies pel tractament i gestió 
del grafit irradiat procedent de l’antiga Cen-
tral Nuclear Vandellòs 1.

L’objectiu del projecte, en què participen la 
Empresa Nacional de Residus Radioactius 
(Enresa); el Centre d’Investigacions Energè-
tiques, Mediambientals i Tecnològiques (CI-
EMAT) i la companyia francesa Aplicacions 
per a Forns Nuclears de Grenoble (FNAG), 
és la descontaminació, sense pèrdua sig-
nificativa de massa, del grafit procedent de 
l´operació de la central. Actualment, aquest 

El ct mEstral, 
Punt dE trobada 
d’un GruP 
d’ExPErts dEl 
ProJEctE GraFEc

material es troba a la part inferior de la nau 
del reactor, en un magatzem dissenyat du-
rant els treballs del nivell 2 de desmante-
llament, duts a terme per Enresa entre els 
anys 1998 i 2003.

El Centre s’ha convertit en un referent inter-
nacional que ofereix la seva experiència en 
temes de desmantellament a la comunitat 
internacional a través de l’OIEA (Organisme 
Internacional de la Energia Atòmica). Són 
moltes les reunions d’experts de diferents  
països que tenen lloc en aquest centre, 
aprofitant que la instal·lació encara es troba 
en fase de latència a l’espera de dur a terme 
el nivell 3 de desmantellament, l’inici del qual 
està previst per l’any 2028.       
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L’Associació de Municipis en Àrees amb Centrals nu-
clears (AMAC) va celebrar la seva assemblea general 
ordinària el passat 12 de juliol a la Sala Infant Pere de 
l’Hospitalet de l’Infant.  En aquesta reunió, a la qual 
van assistir els alcaldes dels 68 municipis membres, 
es va nomenar com nou president d’AMAC a Rafael 
Figuera, alcalde d’Almonacid de Zorita (Guadalajara), 
que substitueix el fins ara president, Alfons García, al-
calde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Durant l’as-
semblea, els municipis van abordar els diferents punts 
de l’actualitat de l’associació. 

l’amac cElEbra 
l’assamblEa GEnEral a 

l’HosPitalEt

Mostrar la central nuclear Vandellòs 
II a través de la mirada dels propis 
treballadors era l’objectiu del certa-
men fotogràfic que ANAV va orga-
nitzar a finals de l’any passat i que 
ara ha donat els seus fruits amb la 
publicació de Central Nuclear Van-
dellòs II. Mirades singulars. El lli-
bre, editat per l’Associació Nuclear 
Ascó-Vandellòs II, es va presentar 
el passat 4 de juliol al Centre Cul-
tural Infant Pere de l’Hospitalet de 
l’Infant en un acte commemoratiu 
del 25è aniversari de l’inici de l’ope-
ració comercial de la planta que es 
compleix durant aquest 2013.  

L’obra sintetitza els treballs de 
19 treballadors de les plantes 
d’ANAV, Ascó i Vandellòs II, mos-
trant la mirada subjectiva que te-
nen envers la planta.

L’acte de presentació va comptar 
amb la intervenció de l’alcalde de 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
Alfons Garcia, qui va posar en 
valor el paper de la central en el 
desenvolupament socioeconòmic 
del municipi i del territori en els 
darrers 25 anys.

Per la seva banda, Rafael Martín, 
director de Vandellòs II, va desta-
car la important tasca realitzada pel 
gran equip humà que ha fet possible 
l´operació segura i fiable de la plan-
ta durant aquest temps i que “amb 
l’adequat relleu generacional estic 
segur que ho continuarà fent possi-
ble durant 35 anys més”, va afegir. 

anaV commEmora El 25È 
aniVErsari dE VandEllòs ii amb 

un llibrE dE FotoGraFiEs 

Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l´Infant va organitzar diversos ac-
tes per celebrar la Diada Nacional de 

Catalunya. A Vandellòs, Masboquera, Mas-
riudoms i l’Hospitalet es va hissar la senyera 
mentre es cantava l’himne nacional Els Se-
gadors. A Vandellòs també hi va haver una 
xocolatada popular. Finalment, a l’Hospitalet 
de l’Infant es va fer una ofrena floral davant la 
placa commemorativa de l’Onze de Setem-
bre, a la torre de l’hospital gòtic, i va cantar 
la Coral Arsis. A continuació, hi va haver una 
exhibició del grup de Ball de Bastons de Na-
vàs i una ballada de sardanes. 

A banda dels actes institucionals, per la vigília 
de l’11 de Setembre, a Vandellòs el CCERV 
va organitzar una cantada d’havaneres; i la 
Comissió de Festes de Masriudoms va pre-
parar un un sopar i una sessió de dj, a més 
d’una paella popular i ball pel dia de la Diada.

Per altra banda, la Via Catalana organitzada 
des de l’Assemblea Nacional Catalana va 
passar per Vandellòs i l’Hospitalet la tarda de 
l’11 de Setembre. La Via va recórrer la carre-
tera C-44 fins a l’Hospitalet, i una vegada allí, 
continuava per la nacional 340 en direcció 
sud. Des de l’ANC també es van organitzar al 
municipi actes prèvis a la Diada. g

EL MUNICIPI 
CELEbRA 

LA DIADA 

ĺ
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Economia i treball

neus isern

La Neus Isern ja feia temps que tenia la 
idea de muntar un negoci. Finalment va ser 
el seu pare, que s’ha dedicat tota la vida 
a l’ofici de pintor, que la va engrescar a 
ampliar i a diversificar l’empresa familiar. 
D’aquesta manera, aquesta jove emprene-
dora, amb l’ajuda de l’experiència profes-
sional del seu pare i del Servei d’Assesso-
rament als Emprenedors (SAE) del Viver 
d’Empreses, després de 6 mesos, va po-
der inaugurar, a principis d’estiu, la botiga 

“Cot Pintures”. En 
aquest local, ubi-
cat al carrer Major, 
15, de l’Hospitalet 
de l’Infant, s’hi ofe-
reixen actualment tota classe de pintures, 
papers pintats, vinils decoratius i diversos 
accessoris, entre d’altres productes, dirigits 
tant a l’ús professional com al domèstic. Hi 
podem trobar tots els materials i estris ne-
cessaris per poder pintar casa nostra. “Fins 

ara no hi havia cap establiment d’aquestes 
característiques al poble. El que més valora 
la clientela és l’assessorament professio-
nal, la qualitat dels productes i el bon preu” 
afirma Neus Isern, fent una valoració positi-
va de la seva iniciativa emprenedora.

La professionalitat, 
la qualitat i el bon preu 

són les màximes de 
Cot Pintures

eMPRenedORS
SAe: 977 820 820
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NOVA OFERTA FORMATIVA 
AL VIVER D’EMPRESES 

empresa municipal que vetlla pel 
desenvolupament econòmic de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant, IDET-

SA, ha dissenyat una nova oferta formativa 
que posarà a l’abast al Viver d’empreses. 
Aquesta oferta es compon de 16 accions 
formatives per aquest 4t trimestre de 2013 i 
22 més, pel 1r semestre de 2014.

L’elaboració d’aquestes activitats de forma-
ció 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 els municipis de Vandellòs i l’Hospi-

l’ talet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT).

Entre aquestes propostes formatives, desta-
quen els programes a mida en dos dels sec-
tors que més ocupació generen en el territori: 
el comerç i la restauració. Aquests programes 
inclouen formació teòrica i pràctiques profes-
sionals i un reciclatge de competències trans-
versals, com són la informàtica i l’anglès. 

També trobem els cursos, de llarga durada, 
amb contingut teòric i pràctic que pretenen 
millorar la formació i l’ocupabilitat dels alum-
nes en àmbits molt diversos. I les càpsules, 
que són cursos més curts i específics per 
despertar l’interès per nous sectors d’activi-
tat i ampliar els coneixements. 

Fruit del conveni de col·laboració signat en-
tre l’empresa General Electric Internacional i 
IDETSA, l’empresa municipal que vetlla pel 
desenvolupament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, tres joves universitaris del muni-
cipi tindran accés a pràctiques de formació 
en context productiu dins d’aquesta empre-
sa multinacional, a la central térmica de cicle 
combinat Plana del Vent.

L’objectiu d’aquest acord és apropar em-
preses i treballadors en un entorn que faci-
liti les relacions professionals, ha explicat el 
regidor d’Ocupació i Emprenedoria, Miguel 
Ángel Garcés. La voluntat és ampliar aquest 
model de col·laboració publicoprivada en al-
tres empreses, ha afegit. 

Aquestes practiques formatives remunera-
des, amb continguts teoricopràctics, comen-
çaran aquest mes de setembre i finalitzaran 
al febrer del 2014. Els participants conside-
ren que és una bona oportunitat per ampli-
ar el seu currículum i agafar experiència, la 
qual cosa, els pot encaminar cap a noves 
oportunitats laborals. 

tres joves 
realitzaran 
pràctiques a 
General Electric
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Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant ha obert aquesta temporada 
noves oficines de turisme: una a Cal 

Forn, un edifici situat en el casc antic de 
l’Hospitalet, al carrer de l’Estació número 1 
i que acull el centre principal de recepció 
de visitants; una altra, a les instal·lacions 
del Port Esportiu de l’Hospitalet; i s´ha 
traslladat la de Vandellòs, a la carretera 
C-44. Aquestes dependències se sumen 
a l’oficina situada al carrer Alamanda 
número 2, al costat de la Casa de la Vila 

de l’Hospitalet. Amb aquestes noves 
instal·lacions, el consistori pretén millorar 
l’atenció als visitants. 

En aquests punts s’hi ofereix informació dels 
serveis i dels atractius turístics del municipi; 
com ara de les platges, els pobles d’interior, 
les rutes i excursions, els establiments 
comercials, de restauració i d’allotjament, els 
mitjans de transport, etc.; i de les activitats 
que s’organitzen i que s’hi poden dur a terme 
(festives, esportives, culturals, etc.). 

El municipi és present al ‘Shopping 
Costa Daurada’, gràcies al conve-
ni de col·laboració signat al mes de 
juny entre la Confederació d’Empre-
saris de Comerç i de Serveis de les 
Comarques Tarragonines (CECO-
SECT) i l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. Es tracta d’una 
aplicació gratuïta per a terminals de 
telefonia mòbil amb l’objectiu de pro-
mocionar i difondre el comerç, el tu-
risme i l’oci de les principals poblaci-
ons de la Costa Daurada.

Per als 60 botiguers associats a la 
Unió de Comerciants de l’Hospitalet, 
incorporar la fitxa bàsica de l’establi-
ment tindrà un cost zero. L’aplicació 
permet també localitzar la ubicació i la 
distància dels comerços més propers, 
generar la ruta més ràpida per arribar 
a l’establiment o al punt d’interès i ac-
cedir a les opinions dels clients. 

Vandellòs i 
l’Hospitalet al 
shopping costa 
daurada

 MIDIT 2020 @MIDIT2020
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amb aquestes noves instal·lacions, l’ajuntament 
vol millorar l’atenció als visitants i la promoció del municipi

PlatGEs i Port dE bandEra blaVa
Les platges de l’Arenal, la Punta del Riu i el Torn 
han tornat a obtenir enguany aquest distintiu inter-
nacional que valora i premia la gestió ambiental, la 
seguretat, la informació i l’educació ambiental, els 
serveis i les instal·lacions, i la qualitat de l’aigua. 
Aquestes tres platges i també la de l’Almadrava 
compten, a més, amb el certificat de qualitat ambi-
ental de l’EMAS, amb reconeixement europeu. El 
port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant, a més de la 
Bandera Blava, també ha aconseguit una distinció 
temàtica de gestió de residus, i s’ha convertit en el 
primer port català que l’ha obtinguda. g

A més, a la nova oficina de Cal Forn, 
inaugurada en el marc de la Festa Major 
de Sant Roc de l’Hospitalet, s’hi ofereix un 
recorregut interactiu. D’aquesta manera, el 
visitant pot conèixer els productes locals 
(oli, tonyina...), recórrer el municipi a través 
d’un audiovisual, escollir les rutes a fer amb 
l’ajuda d’una maqueta interactiva o fer un 
repàs històric per conèixer els orígens del 
municipi. g

S’ObREN NOVES OFICINES DE TURISME 
Turisme i comerç

l’

bon balanç dE la 2a Fira Fruits dE la tErra 
La mancomunitat que aplega els municipis 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa 
i Pratdip (MIDIT) va valorar positivament la 
2a Fira Fruits de la Terra, que es va celebrar 
els dies 5 i 6 de juliol a la Plaça Catalunya 
de l’Hospitalet de l’Infant. La mostra va servir 

per donar a conèixer els productes locals del 
territori de la mancomunitat. I és que un bon 
nombre de persones van poder tastar els vins 
de 5 cellers de la zona i comprar productes 
(oli, mel, fruit seca, olives, etc.) a les coopera-
tives agrícoles i productors locals. 
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la platja de l’Arenal de l’Hospitalet de 
l’Infant i va aplegar unes 500 persones. 
Al cartell del festival hi havia noms des-

tacats de la música elec-
trònica, com ara: Angel 
Molina, Núria Ghia i Juan 
Queija. A més, a la cita 
no hi van faltar els locals 
Nögue i Lofish. Unes pro-
postes de primera divisió 
que van requerir un major 
esforç per part de l’orga-
nització, segons els seus 
impulsors, l’Associació 
de Música Electrònica de 
l’Hospitalet. g

Joventut

activitats juvenils molt participatives  

allers de cuina, costura, dansa, ba-
teria… Aquestes són algunes de 
les activitats que ha posat a l’abast 

del col·lectiu jove aquest estiu la Regidoria 
de Joventut, encapçalada per Àngels Pé-
rez, dins del programa “Fest@’l teu”. Unes 
propostes que han tingut una gran parti-
cipació, superant, fins i tot, les previsions 
inicials. Cap a l’octubre es donarà a conèi-
xer el nou programa d’activitats de tardor. 
Per altra banda, els joves també gaudeixen 
del programa d’activitats “Tok’l 2”, organit-
zat conjuntament pels departaments de 
Joventut dels ajuntaments de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp 

i Miami Platja, on s’ofereixen sortides a uns 
preus molt assequibles. 

Durant els mesos d’estiu, els Casals de 
Joves de Vandellòs i l’Hospitalet han tingut 
una afluència diària de més de 80 joves, 
que significa un increment notable respec-
te a anys anteriors. A més, durant el juliol 
i l’agost, aquests espais han estat oberts 
cada tarda i en un horari més ampli. Cal 
destacar, també, la gran implicació del col-
lectiu jove en les Festes de Sant Roc de 
l’Hospitalet, ja que aquest any les penyes 
han organitzat les seves pròpies activitats. 
I també, s´ha de remarcar la bona acollida 
que han tingut totes les activitats dirigides 
al públic juvenil, com per exemple, eI Con-
curs Fotogràfic d’Instagram o el campionat 
d’scooter i BMX al nou skatepark.

Veïns i visitants han vibrat aquest estiu amb 
les propostes musicals d’aquests festivals 
organitzats amb la col·laboració de l’Ajun-
tament. Dues propostes ben diferents però 
amb l’objectiu comú de fer gaudir al nom-
brós públic assistent. 

Durant tres dies i com ja va sent tradició 
al juliol, les instal·lacions del Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs van acollir la vuitena 
edició del PALMFEST. El festival de música 
indie per excel·lència de la Costa Daurada 
va aconseguir, un any més, èxit de públic. 
Segons l’entitat organitzadora, l’Associació 
Multicultural Alternativa (AMA), es confirma 
el present i futur del projecte així com la 
seva projecció nacional. Delorean, The Mary 
Onettes, Corizonas, Reptile Youth, Austin TV 
i El Petit de Cal Eril eren alguns dels grups 
que conformaven el cartell d’enguany. Una 
de les grans novetats d’aquesta vuitena edi-
ció del PALMFEST era la reformulació de les 
activitats diürnes, que es van celebrar a la 
piscina de l’hotel Meridià Mar de l’Hospitalet, 
on durant les tardes van tenir lloc sessions 
de dj’s i concerts acústics.
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Per altra banda, el passat 10 d’agost es va 
celebrar la tercera edició del AMEH Sum-
mer Festival que aquest any s´ubicava a 

Aquests festivals, 
celebrats al costat del 
mar, han atret molta gent 
aquest estiu

ÈXIT DEL PALMFEST I L’AMEH SUMMER 
FESTIVAL

t

GuanYadors concurs 
d’instaGram

 #strocHospi13

sEGuEix-nos a:

@CasalJoves

Casal Joves

PEr rEbrE El 
butllEtí ElEctrònic 
dEl casal 
dE JoVEs:

1r PrEmi
nit de foc
@davidusach

2n PrEmi
cursa de Penyes
@evacabello89

3r PrEmi
Festa de l´escuma
@nianieta
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Esports

l a nostra voluntat és aconseguir incre-
mentar el nombre de persones que fan 
esport. Per aquest motiu, hem mantin-

gut els preus de les activitats i hem disminuït 
l’import dels cursos de natació en un 44%”, 
ha explicat la regidora d’Esports, Pilar Mora-
les. També es mantenen els avantatges en 
els preus per als empadronats al municipi i 
per als abonats a les instal·lacions esporti-
ves municipals; i els descomptes amb l’ob-
jectiu de fidelitzar aquests usuaris, ha afegit.

Pel que fa les activitats, com a novetat, s’han 
incrementat les hores dels cursos de pàdel 
i de tennis, a causa de la forta demanda de 
la població. El programa també inclou l’ac-
tivitat anomenada ‘Multiesports’, que pretén 

iniciar els participants en esports individuals 
i col·lectius; les activitats poliesportives que 
inclou handbol, bàsquet o futbol sala; cursos 
de natació per a tots els nivells i edats; i ac-
tivitats específiques per a nens i nenes o per 
a adults. A aquesta oferta cal afegir-hi les ac-
tivitats organitzades per les entitats esporti-
ves locals. A banda d’això, l’Àrea d’Esports 
tornarà a dur a terme aquest curs el pla mu-
nicipal ‘Esport a l’escola’. 

Els interessats en apuntar-se a la nova ofer-
ta esportiva municipal, per a la temporada 
tardor-hivern, ja ho poden fer a la Piscina Mu-
nicipal Coberta de l`Hospitalet de l'Infant i al 
Pavelló Cobert de Vandellòs. Més informació 
a: www.vandellos-hospitalet.cat.  

NOVA OFERTA ESPORTIVA 
PER A LA TEMPORADA 
TARDOR-HIVERN 2013-14
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha mantingut 
els preus de les activitats i ha reduït l’import 
dels cursos de natació en un 44%

un 15% més dE 
ParticiPació a lEs 
actiVitats d’Estiu 

Les activitats organitzades per l’Àrea d’Es-
ports de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant han comptat amb uns 575 
participants, el que suposa un increment 
d’un 15% respecte l’any anterior. La regido-
ra d’Esports, Pilar Morales, ha explicat que 
estan molt satisfets dels resultats i de la 
bona acollida que han rebut les propostes 
que s’han ofert.

Les curses organitzades aquest estiu al 
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant han estat tot un èxit. Prova d’això és 
que en la cursa i caminada de muntanya 
‘Vandekames’, celebrada per tercera vega-
da a Vandellòs el dissabte 3 d’agost, hi van 
prendre part un total de 429 persones; i en 
la VI Cursa Popular de l’Hospitalet de l’In-
fant, disputada el diumenge 4 d’agost, 322.

Els guanyadors de la Vandekames van ser 
Aleix Toda Mas, del Club Borges Trail i Ele-
na Calvillo Arteaga, del C.M Leinzgain. Els 
guanyadors de la Cursa popular de l’Hos-
pitalet organitzada per l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant van ser: Benito Ojeda, de Barberà 
del Vallès i estiuejant del municipi i Núria 

triomFEn lEs cursEs EstiVals

Setembre 2013

“

Amb la idea de fomentar la 
pràctica de l´esport al municipi, 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
de Vandellòs ha dissenyat un 

programa d’activitats per a la 
temporada tardor-hivern 2013-
14, molt variat i assequible, diri-
git a totes les edats.

Esteve, de Lleida. Pau Lanceta i Tere Mico-
la van guanyar els premis locals.

Com és tradició, el Club Nàutic intensi-
fica la seva activitat durant els mesos 
d’estiu convertint-se en una oferta d’oci 
més al municipi. D’aquesta manera, en 
aigües de l’Hospitalet s’han disputat 
diversos concursos de pesca que han 
atret a molts aficionats, a més d’altres 
activitats com  la travessa al port ne-
dant, entre d’altres.

Per altra banda, els Campionats de 
Catalunya de windsurf de les classes 
Techno i Raceboard es van celebrar 
els dies 10 i 11 a l’Hospitalet de l’Infant. 
En Raceboard guanyador va ser el re-
gatista Ricardo de Arce del Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs. Més informació 
a: www.cnhv.net

El club nàutic 
acull diVErsEs 
comPEticions 

EsPortiVEs

Així, doncs, del 25 de juny al 6 de setembre, 
els nens i joves han pogut gaudir d’un gran 
ventall de propostes esportives, d’aventu-
ra, de natura i lúdiques a uns preus eco-
nòmics, entre les quals destaquen les colò-
nies, els casals multiesportius i els cursos 
de pàdel. Les propostes més participatives 
han estat els casals d’estiu i els cursos de 
natació amb un total de 300 i 128 inscrits, 
respectivament. 
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Medi

Salut

na trentena de bussejadors i amants 
del mar va participar, el passat 31 
d’agost, en la 17a Jornada Ecològi-

ca “Amics del Mar”, dedicada a la neteja 
del fons del port esportiu de l’Hospitalet de 
l’Infant. Aquesta activitat, va ser organit-
zada pel Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs 
(CNHV), amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment, l’escola de busseig Glups Diving i la 
Creu Roja.

l càncer de coll uterí és el creixe-
ment d’un grup cel·lular, de mane-
ra descoordinada i persistent, amb 

perill per a la vida de la dona que el pa-
teix. És el segon càncer femení més fre-
qüent en la població mundial. El 80% es 

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

E

u

El càncEr dE cÈrVix utErí 

LA 17a JORNADA 
ECOLògICA DEL CLUb 
NÀUTIC APLEgA UNA 
TRENTENA DE VOLUNTARIS
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diagnostica en països subdesenvolupats. 
A Espanya presenta una incidència molt 
baixa (de 4 a 10 casos per cada 100.000 
dones). La probabilitat que una dona es-
panyola desenvolupi un càncer de coll ute-
rí en la seva vida abans dels 75 anys és 

del 0,5% al 1% (és a dir, d’1 de cada 200 
dones a 1 de cada 100).

El diagnòstic precoç, seguit del tractament 
adequat, és avui la forma més eficaç de llui-
tar contra aquesta malaltia.  

Quins són els factors de risc per desenvolupar càn-
cer de coll uterí?
r Inici precoç de les relacions sexuals (abans dels 20 
anys).
r Promiscuïtat sexual (múltiples parelles sexuals).
r Company sexual que manté relacions amb diverses 
parelles.
r Infeccions víriques: virus del papil·loma humà (VPH) 
i herpes. Actualment, hi ha la vacuna contra el virus del 
papil·loma humà que es recomana en dones entre 12 i 25 
anys i que resulta gratuïta per a les nenes de 12 anys esco-
laritzades, ja que forma part del calendari vacunal escolar.
r Tabaquisme.
r Immunosupressió (alteració de les defenses).

Hi ha algun símptoma concret que em faci sospitar 
que puc patir càncer de coll uterí?
No, el més freqüent és que sigui asimptomàtic, sobretot 
en fases inicials. Quan presenta símptomes són molt he-

terogenis i inespecífics, com a flux vaginal sanguinolent, hemor-
ràgia irregular o després de les relacions sexuals, etc.

Quina seria la forma de diagnosticar precoçment el càncer 
de coll uterí?
La prova més eficaç és la citologia cèrvico vaginal, que consis-
teix a prendre mostres de cèl·lules de tres zones diferents (cèr-
vix o coll, vaginal i endocèrvix). Per a això es raspen suaument 
aquestes superfícies amb uns bastonets. 

He de tenir alguna precaució especial a l’hora de fer la ci-
tologia? 
Sí, no estar amb la menstruació i no rentar-se immediatament 
abans de la prova.

a què dones i cada quant temps se’ls s’haurien de realitzar 
citologies?
Es recomana la realització de citologia cèrvico vaginal vaginal a 
dones sexualment actives de 20 a 65 anys, amb una periodicitat 

anual els dos primers anys i cada tres anys posterior-
ment. A les dones majors de 65 anys a les quals no se’ls 
hagi practicat cap citologia en els darrers cinc anys, se’ls 
practicarà dues citologies amb una periodicitat anual, i 
si aquestes són normals, no se’ls proposaran més inter-
vencions.

on puc realitzar-me la citologia?
En els centres d’atenció primària hi ha la figura de la lle-
vadora que és la persona que realitza aquest tipus d’ex-
ploracions, en la nostra ABS s’ha de demanar hora per 
concertar una revisió.

i després de la citologia, Quin seria el següent pas?
r Si les citologies són negatives es repetirà la prova 
cada tres anys.
r En el cas que existís alguna anomalia, es procedirà 
a la repetició de l’estudi o a la realització d’altres proves 
més específiques, segons el cas.

oficina de Medi Ambient de 
l’Ajuntament s’ha traslladat al 
Carrer de l’Estació, concreta-

ment, a la primera planta de l’edifici en 
què també hi trobem el magatzem de 
la brigada de jardineria i neteja viària. 

Segons ha explicat el regidor de Medi 
Ambient, Joaquim Gràcia, amb aquest 
trasllat, tant la Cap de Departament 
com els responsables de les seccions 
d’aquesta àrea estan a les mateixes 
instal·lacions. D’aquesta manera, s’agi-
litzen les tasques en el seu dia a dia i es 
millora el funcionament i la coordinació 
del conjunt dels treballadors del Depar-
tament de Medi Ambient, ha afegit.

l

En aquesta ocasió no es va trobar una gran 
quantitat de deixalles, ja que els treballadors 
i usuaris del port estan cada vegada més 
conscienciats amb el medi ambient, segons 
ha explicat el secretari de la junta directiva del 
CNHV, Felipe Sanz. Entre els objectes que 
s’han recollit hi ha un parell de tendals, bosses 
de plàstic, un ganivet, unes ulleres de sol i un 
telèfon mòbil. La jornada va acabar amb una 
barbacoa i el lliurament de trofeus simbòlics. 

canvi d’ubicació 
de l’oficina 

de medi ambient

´
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entenars de persones van passejar el 
cap de setmana del 7 i 8 de setembre 
pel 18è Mercat Medieval de l’Hospi-

talet de l’Infant, celebrat al nucli antic del 
poble. “La valoració és molt positiva, tot i 
que les condicions meteorològiques no han 
acompanyat del tot. Cal destacar que aquest 
any l’Ajuntament ha assumit l’organització 
del Mercat Medieval, en aquest sentit, hem 
rebut moltes felicitacions tant per la qualitat 
dels espectacles i activitats que s’han ofert 
com per l’organització del centenar de para-
des que han participat”  segons han explicat 
la regidora de Cultura, Àngels Pérez, i la re-
gidora de Turisme i Comerç, Elidia López.

Enguany es va voler potenciar la figura de 
artesà, per aquest motiu, s’hi trobaven un 
major nombre de mostres d’oficis, com són 
el de bufador de vidre, el matalasser, el 
picapedrer i el sabater, entre d’altres, que 

EL 18è MERCAT MEDIEVAL OMPLE 
EL NUCLI HISTòRIC 

DE L’HOSPITALET DE L’INFANT
Tots els actes han tingut 
molta acceptació i 
participació

van atraure l’atenció dels visitants. Per altra 
banda, en aquesta edició del mercat, unes 
300 persones van assistir al sopar medie-
val que comptava amb un format renovat 
amb ornamentació i vestimentes per als 
assistents d’acord amb l’època, que es va 
celebrar al Pavelló Poliesportiu a causa de 
la pluja. També van tenir bona acollida els 
menús medievals que oferien els restau-
rants del poble, que va ser una altra de les 
novetats d’aquesta edició.

Els diferents espectacles i activitats que es 
van oferir durant tot el cap de setmana van 
ser tot un èxit. Els assistents van poder gau-
dir de cercaviles, animacions itinerants, es-
pectacles de circ i faquirs, actuacions, tallers  
i activitats infantils. La cloenda del mercat de 
diumenge a càrrec dels Diables de l’Hospi-
talet de l’Infant i el Grup de Tabalers i el Ca-
vallet de Mar de Foment Cultural també va 
comptar amb un alt grau de participació, han 
explicat les regidores.

c

molta ParticiPació En lEs actiVitats 
culturals d’Estiu 

El balanç de les activitats culturals d’estiu 
és molt positiu ja que han comptat amb 
molta participació tant de veïns com tu-
ristes que han visitat durant aquests me-
sos el nostre municipi. Entre aquestes 
activitats hi havia espectacles de teatre 
i animació, així com també de música al 
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carrer a càrrec del grup d’acordions Ca-
tukra. Una novetat destacada d’aquest 
any ha estat el cicle estival de música 
que s’ha dut a terme a l’Auditori del Cen-
tre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet. 
Més d’un miler de persones han gaudit 
d’aquest variat repertori de  concerts. g



REVISTA
LA16

Cultura

PRESENTACIó DEL LLIbRE Apunts 
d’històriA cívicA i religiosA de 

l’hospitAlet de l’infAnt

La 14a Nit d’Havaneres de l’Hospitalet ce-
lebrada a la Marina Seca va aplegar, un 
any més, un gran públic. La nit va comptar 
amb tres grups d’havaneres: Llotja de Mar 
des de Perpinyà, Bergantí des de Malgrat 
de Mar i els locals que no fallen mai a la 
cita, el Grup Vent Fort. Entre les havaneres 

n el marc de la Festa de Sant Pere 
es va presentar l’obra Apunts d’his-
tòria cívica i religiosa de l’Hospitalet 

de l’Infant. És el vuitè llibre editat per l’Ajun-
tament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
i publicat per Cossetània Edicions dins de 
la col·lecció ‘Les nostres arrels’. Es tracta 
del treball testimonial de mossèn Josep 
Porcar Ivars, que va estar al capdavant de 
la parròquia de l’Hospitalet de l’Infant del 
1954 al 1998. 

En relació amb aquest període de temps, 
Porcar, natural de Castelló de la Plana, 

assenyala al preàmbul del llibre: “Aquests 
quaranta-quatre anys de la meua estada 
a l’Hospitalet van ser els més prolífics –
fins al dia d’avui- pel que fa a l´augment 
demogràfic, qualitat de vida i expansió ur-
banística de la població; sense oblidar els 

Es tracta del treball 
testimonial de mossèn 
Josep Porcar Ivars 

que es van interpretar durant la nit, no hi va 
faltar la tradicional “El meu avi”, moment en 
que els espectadors van cantar i van treure 
el mocador per fer-lo onejar al ritme de l’ha-
vanera. Va ser un acte organitzat pel grup 
Vent Fort amb el suport de la regidoria de 
Cultura i Patrimoni i el Club Nàutic.

ballada dE 
sardanEs a la 
Vora dE la mar

Molts veïns i visitants es van acostar a la Plaça 
Coll de Balaguer de l’Hospitalet el passat 20 
de juliol per gaudir del 27è Aplec de Sardanes 
a la Vora del Mar. Una activitat amb una llarga 
tradició a la població, organitzada per l’entitat 
Foment Cultural i la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni. En aquesta ocasió, les sardanes van 
ser interpretades per la Cobla Reus Jove i la 
Cobla Ciutat de Cornellà. D’altra banda, tam-
bé hi va haver una tirada de bitlles a la platja, 
oberta a tothom, amb trofeus per als tres mi-
llors classificats i un sopar de germanor.

E
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més inFormació sobrE 
l’oFErta cultural a: 
www.culturaalabast.cat

La Sala Infant Pere de l’Hospitalet de l’In-
fant ha acollit durant aquest estiu una ex-
posició de l’obra pictòrica del pintor i veí del 
municipi Manel Marquès. Aquest autor va 
néixer a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
tot i que fa anys que viu fora. La mostra va 
ser inaugurada el 23 d’agost i els veïns i 
visitants en van poder gaudir fins al passat 
8 de setembre. L’exposició acollia 45 qua-

dres que conformaven una selecció de les 
pintures més recents que ha fet l’autor, en 
diferents tècniques com l’aquarel·la i l’oli. 
Les temàtiques eren diverses des de qua-
dres pintats a Venècia fins a bodegons i 
paisatges. Una de les característiques des-
tacades de l’obra de Manel Marquès és la 
tendència a pintar copes, un detall que tam-
bé es podia observar en aquesta mostra.

Veïns i visitants 
gaudeixen de 
l’obra pictòrica de 
manel marquès

la 14a nit d’HaVanErEs dE l’HosPitalEt

esdeveniments que afecten concretament 
la parròquia. És per això mateix que expe-
rimente dins de mi com una imperiosa ne-
cessitat psicològica i una gran responsabi-
litat de no deixar que es perden o queden 
en l’oblit històric aquests fets”. g
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La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajun-
tament de Vandellòs i l’Hospitalet ofereix 
un nou curs destinat a la població adulta 
de preparació per a la prova d’accés a la 
universitat per a més grans de 25 anys. A 
més, se segueixen oferint els cursos per a 
l’obtenció del títol de Graduat en Educació 
Secundària (GES) i per a la prova d’accés 
als Cicles Formatius de Grau Superior i 
Grau Mitjà. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet i el Centre de Normalització Lin-
güística de l’Àrea de Reus han col·laborat 
novament per oferir per aquest primer qua-
drimestre del curs 2013-2014, 3 cursos pre-
sencials (Bàsic 1 i 3 i Elemental 2) i un bloc 
de cursos semipresencials (Intermedi 1, 2 i 
3 i el Suficiència 1, 2 i 3). 

noVa oFErta 
FormatiVa dEls 
cursos d’adults

Els interessats en beneficiar-se del 
programa municipal de subvenció i re-
utilització de llibres de text per al curs 
2013-2014 poden presentar les seves 
sol·licituds fins al 30 de novembre a 
les oficines municipals d’atenció ciu-
tadana (OMAC) o a través d’Internet
(www.vandellos-hospitalet.cat).En 
aquesta web també es poden consultar 
les bases dels ajuts.

Com a novetat, els alumnes que es tro-
bin en situació socioeconòmica desa-
favorida i risc d’exclusió social, només 
caldrà que paguin als establiments del 
municipi la part no subvencionada del 
cost dels llibres de text, és a dir, un 
25% o un 50% de l’import total; la resta 
l’abonarà l’Ajuntament directament als 

s’amplien els ajuts per als llibres
proveïdors. Aquesta nova ajuda s’ator-
garà tenint en compte les avaluacions i 
propostes fetes prèviament pels Serveis 
Socials Municipals a la Junta de Govern. 

En concret, es podrà subvencionar en 
un 50% el preu dels llibres de text dels 
alumnes que cursen estudis al municipi 
i que estiguin empadronats abans de l’1 
de gener de 2013, aquests ajuts poden 
passar a ser del 75% si fa més de 3 anys 
que estan empadronats.

Una altra de les novetats és que 
aquest curs els alumnes de 1r d´ESO 
també es podran acollir al programa de 
reutilització dels llibres de text impre-
sos, a més dels alumnes de 3r, 4t, 5è i 
6è de Primària.

n total de 1.177 alumnes van comen-
çar el curs 2013-2014 al municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

D’aquests, 555 estan matriculats a l’Esco-
la  Mestral de l’Hospitalet de l’Infant; 62 a 
l’Escola Valdelors de Vandellòs; 11 a la llar 
d’infants Patufets; 137 a la llar d’infants Sol 
i Vent; i  412 a l’INS Berenguer d’Entença.

Com a novetat, cal destacar les millores 
que s’han realitzat als patis de les escoles, 
tant a la de Vandellòs com a la de l’Hos-
pitalet. D’aquesta manera, ara els alumnes 
d’educació infantil disposen d’unes instal-
lacions amb nous jocs i sorrals, entre d’al-
tres. A més, a l’Escola Mestral també s’han 
reparat les teulades de les aules prefabri-
cades i  s´han adequat uns lavabos i una 
nova aula.

Per altra banda, l’INS Berenguer d’Enten-
ça enguany compleix 25 anys, per aquest 
motiu es faran diversos actes per tal de ce-
lebrar l’efemèride, el primer dels quals serà 
el 17 d’octubre amb l’inauguració del 25è 
curs escolar. 

Amb millores a les instal·lacions escolars
MéS D’UN MILER D’ALUMNES COMENçA 
LES CLASSES

u
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EL PARC DE bOMbERS DE VANDELLòS I 
L´HOSPITALET DE L ÍNFANT

Entitats

g 1 kg de moniatos. 
g 1 canut de canela
g 1 got de mel (al gust)
g Aigua (una tassa de cafè com a mesura). 

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

INgREDIENTS

ELAbORACIó:
Pelar els moniatos i trossejar-los a tires. Posar-los en una cassola de fang, amb l’aigua i quan 
l’aigua comenci a bullir, afegir-hi la mel i la canela. Coure els moniatos i quan estiguin fets, 
emplatar-los. És una recepta senzilla i molt bona. Bon profit!

l Parc de Bombers de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant va iniciar les se-
ves activitats el 13 de juliol de 1988. 

Durant aquests 25 anys els bombers del 
nostre municipi han realitzat diferents activi-
tats preventives i d’emergències, no només 
a Vandellòs i l’Hospitalet, sinó també a qual-
sevol altre punt de Catalunya, en el cas de 
situacions d’emergència. 

Actualment, el cos el Parc de Bombers del 
municipi està format per 20 bombers professi-

onals, distribuïts en torns de 
4 bombers. I a més, compta 
amb un cos de 10 volunta-
ris, prèviament formats, que 
en el cas  d’incendis i emer-
gències importants realitzen 
tasques de suport. Aquesta 
entitat disposa de dos cami-
ons: un amb material espe-
cialitzat pels casos d’incen-
dis forestals; i l’altre, per a 
les intervencions urbanes.

El Cap de Bombers, Vicen-
te Hernández, explica que Vandellòs i l’Hos-
pitalet és un municipi relativament tranquil, 
fins i tot, en els últims tres anys el nombre 
d’incidències ha disminuït molt, especial-
ment, en els casos d’accidents de trànsit i 
d’accidents laborals. Com a peculiaritat del 
municipi, cal destacar que durant els mesos 
d’hivern augmenten les incidències a causa 
de les fortes ventades, afegeix Hernández.

Enguany aquesta entitat ha celebrat el seu 
25è aniversari amb diferents actes realitzats 

dadEs dE l’Entitat
caP dE bombErs: Vicente Hernández. 
caPorals: Joan Josep Pedrell, Enric Roure, Jorge 
Redondo.
rEsPonsablE dE torn: Marco Antonio Jiménez.
caP aGruPació dE Voluntaris: Josep Ramon 
Arrufat.

dadEs dE contactE
adrEça: Carrer de Ramón Berenguer IV,3.
tElÈFon oFicina: 977 82 00 19
tElÈFon EmErGÈnciEs: 112
nombrE dE mEmbrEs: 1 Cap de bombers, 20 bombers, 
10 voluntaris.
anY dE Fundació: 1988.

PrinciPals actiVitats: 
Intervencions en emergències (incendis, inundacions, esfondraments, accidents de transit...); actuacions de prevenció; activitats 
informatives i formatives per la població en general. 

al llarg de l’any , que han comptat amb molta 
participació ciutadana i amb la implicació de 
diferents entitats locals. L’acte protocol·lari 
va tenir lloc al mes de juny a la Sala d’Expo-
sicions Infant Pere, juntament, amb la inau-
guració de l’exposició fotogràfica “25è ani-
versari del Parc de Bombers de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant”. 

Per altra banda, també es van programar 
diverses activitats culturals, formatives, lúdi-
ques, esportives i solidàries. En aquest sen-
tit, es van fer xerrades i tallers formatius en 
diferents col·legis i instituts, una macrofesta 
infantil i una jornada de futbol 7 amb la par-
ticipació de diferents cossos de seguretat, 
entre d’altres. gE

Cuina

Setembre 2013

Moniatos 
amb mel

cuinEra:  maría acién
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Serveis

contacta amb l´aJuntamEnt:
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

telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (l´Hospitalet).

HORARI DE L´AUTObÚS MUNICIPAL

18/08/2011


                
                
                
                
                
                
                
                

  


                
                
                
                
                
                
                
                






  

Tivissa - Reus 2011 setembre.xls
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Tivissa - Reus 2011 setembre.xls

 AUTObUSOS REUS - CAMbRILS - L´HOSPITALET DE L´INFANT - TIVISSA

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

TELÈFONS D´INTERÈS

PObLACIó
Dades actualitzades 31/08/2013
L’Hospitalet de l’Infant: 4.874/ Vandellòs:797/ 
Vanessa Park:134/ Masriudoms:132/ Masboquera: 73 
/L’Almadrava: 54/ Població disseminada:10/ Total:6.074

HORARI DE TRENS

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

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

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.

notEs:

A) 	  6:03 7:06 	  07:30 	  07:39 8:17
8:03 9:07 9:29 9:38 10:12

B) 8:33 9:36
9:33 10:37 10:55 11:05 11:49

C) 10:03 11:06 11:26
11:03 12:06 12:25 12:34 13:12
13:33 14:34 14:51 15:01 15:42

D) 15:03 16:06 16:25 16:40 17:20
16:33 17:36 17:58 18:11 18:47

19:34
18:03 19:08 19:34 19:46 20:28
19:33 20:38 21:00 21:13 21:51
21:03 22:07 22:28 22:37 23:16

A) 6:12 6:51 7:01 7:21 8:35
7:48 8:27 8:37 8:56 10:05
9:18 9:56 10:05 10:32 11:35

10:49 11:24 11:34 11:54 13:05
C) 11:55 12:25 13:35

13:24 14:00 14:08 14:28 15:35
15:24 16:29 16:39 16:28 18:05

E) 17:30 17:53 19:05
17:25 17:59 18:11 18:30 19:35

F) 18:08 18:42 18:51 19:13 20:35
19:43 21:00

G) 18:50 19:26 19:37 19:57 21:05
F) 19:23 20:04 20:13 20:39 21:40

19:36 20:16 20:33 21:00 22:05
G) 21:20 22:32
H) 22:25 9:36 H) circula del 23/6 al 2/9.

DEMOgRAFia

Setembre 2013

naixEmEnts: 
Ivet Castellví Vila, 02/03/2013
Biel Franquet Espigares, 03/06/2013
Leo Gómez Arbiol, 02/06/2013
Nadia Martínez Ferrer, 07/06/2013
Illya Zelenyy, 05/06/2013
Roberto Taulés Castillón, 06/06/2013
Berta Manuel Garcia, 16/06/2013
Hugo Heredia Vargas, 20/06/2013
Said Yaacoubi, 14/06/2013
Lukas Sanchez Rodríguez, 05/07/2013

Rubén Lizarte Luengo, 11/07/2013
Biel Escoda Castell, 19/07/2013
Maria Magriñà Gilavert, 04/08/2013
Ares Pons Salamó, 17/08/2013
Ona Vigo Delgado, 21/08/2013
Adrià Domènech Blanco, 20/08/2013
Galatea Sugrañes Romero, 30/08/2013
Darius Moran Olivares, 26/08/2013
matrimonis:
Luis Alberto Moreno Martínez i Eva Pilar 
Marquez Solis, 08/06/2013

Alejandro Jornet Pablos i María José 
Gómez Fernández, 20/07/2013
Alberto Machado López i Neus Baena 
Gallardo, 20/07/2013
Juan Carlos Navarro Margalef i Altagracia 
Florentina Colon Duran, 20/07/2013
Juan Fernando Rodenas Garcia i Eva 
Domènech Jardí, 22/07/2013
Abraham Fernández Herreras i Laura Sáez 
De Guinoa Jiménez, 24/08/2013
Javier Sánchez García i Vanesa

Andrades Gil, 27/08/2013
dEFuncions:
Eusebio Escribano Solera, 11/06/2013
Manuel Bermúdez Arjona, 13/06/2013
Filomena Brull Figueras, 24/06/2013
Francisco Marquez Hernández, 
06/07/2013
Josefa Cano Colao, 13/07/2013
Josep Maria Munte Marti, 26/07/2013
Acracia Martínez Reche, 03/08/2013
José Castellví Barceló, 16/08/2013       
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leS enTReViSTeS de lA RÀdiO

Toni Albà és conegut per les seves imitacions als programes de 
televisió  Polònia i Crackòvia. Aprofitant que va actuar a l’Hospitalet 
el 9 d’agost, per la presentació de la Festa Major de Sant Roc, Ràdio 

l’Hospitalet de l’Infant va entrevistar-lo.
Com, quan i per què vas decidir-te per aques-
ta professió?
Jo volia ser veterinari, a casa teníem molts 
animalets, però la física i les matemàtiques no 
eren el meu fort. Llavors vaig pensar: què és el 
segon que més m’agrada? El teatre. Vaig dir-
ho a casa, al principi, disgust familiar; després, 
acceptació, i aquí estic, 33 anys després, amb 
els meus espectacles.

A banda d’actor, també ets director, produc-
tor i escriptor. És necessari fer una mica de 
tot?
El cert és que, de mica en mica, et vas trobant 
en situacions diverses i un bon dia et veus a 
l’altra banda fent de director. Amb els grups 
que he treballat, sempre creàvem els especta-
cles des de zero, i de sobte, et trobes escrivint, 
dirigint, interpretant o fent números per tirar 
endavant l’espectacle, és a dir, fent de produc-
tor. De fet, mira’m les mans, les tinc plenes de 
cremades de soldar per muntar l’escenografia o 
la il·luminació, el que calgui.

Els personatges que fas són de la teva elecció 
o te’ls encarreguen?
Una mica de tot, alguns són encàrrecs i d’altres 

són personatges que em criden l’atenció i procuro 
observar-los detingudament, fins a aconseguir el 
personatge que vull. El cert és que tinc facilitat 
per imitar.

Utilitzes la feina per ser reivindicatiu?
Sempre, jo penso que el difícil és ficar-te amb els 
poderosos, però és el més divertit, malgrat que 
això em costi algun contracte. g

Toni Albà: humorista i actor

Comunicació

sEGuEix la inFormació local a: 
www.vandellos-hospitalet.cat

@ajuntament_vh
@radioHospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
ràdio Hospitalet tv-Vandellòs

noVEtats 
a ràdio 

l’HosPitalEt i 
a la tElEVisió 
dE VandEllòs

assat l’estiu, es reprèn la 
programació habitual als mit-
jans de comunicació locals 

que per aquesta temporada incor-
poren algunes novetats. 

Així, a Ràdio l’Hospitalet de l’In-
fant es reprèn el magazine matinal 
“El Quiosc” que incorporarà noves 
seccions. D’aquesta manera, els 
oients podran conèixer els museus 
d’arreu de Catalunya i les costums 
d’arreu del món; descobrir els úl-
tims avanços de la ciència i nous 
invents. En aquest espai també 
s’hi trobarà les seccions d’una di-
etista i duna cuinera. Una altra de 
les novetats és que el concurs que 
realitza l’emissora sortirà al carrer. 

En aquesta nova oferta cal afegir-hi 
les estrenes dels programes que 
realitzaran nous col·laboradors, 
així com, altres programes de su-
port de la Federació de Ràdios Lo-
cals de Catalunya.

Per la seva banda, la Televisió de 
Vandellòs tornarà a reprendre els 
programes “Entitats” i “DO Mestral”. 
“Entitats” és un programa setma-
nal per conèixer totes i cadascuna 
de les entitats del municipi, qui les 
formen, què fan i quina és la seva 
història, a través de reportatges i 
entrevistes. El “DO Mestral” és un 
programa de reportatges fet a casa, 
en què s’hi poden veure, cada set-
mana reportatges nous sobre dife-
rents temàtiques relacionades amb 
el municipi per tal d’apropar, encara 
més, la informació a casa. 
 
A banda, la televisió continuarà 
comptant amb la seva programa-
ció habitual i amb el reforç dels 
programes de la Xarxa de Televisió 
locals, els quals en diverses ocasi-
ons compten amb aportacions de 
la nostra televisió local. 

A més, aquesta any la televisió 
de Vandellòs fa 20 anys de la 
seva primera emissió. Concreta-
ment va ser l’11 de setembre de 
l’any 1993 que aquesta televisió 
local sortia en antena per a tots 
els veïns del municipi. En motiu 
d’aquest aniversari es faran di-
versos actes per tal de celebrar 
l’efemèride durant l´any.

P

Setembre 2013

rEconEixEmEnt a 25 anYs d’Història

Ricard del Amo, el director de Ràdio l’Hos-
pitalet de l’Infant, va ser el pregoner de la 
Festa Major de Sant Roc en motiu de la 

celebració dels 25 anys d’aquesta emisso-
ra local, per la qual han passat més de 300 
col·laboradors.
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Fotogalería Setembre 2013

Festa de sant Pere 

30 anys Escola de música. tVV

Festa del mar. Jordi rom

dansa Vora la mar blava. montsE sotEro

dinar organitzat pel casal d’avis. Jordi marcó

representació d’un mar Vivent. Jordi marcó

xV rústic Festa. iolanda alcarraz

Processó per la celebració de la Verge del carme. FEliPE sanziii nit lírica dels Estels. associació masia dE castEllo

Processó. Jordi marcó

trobada de puntaires. tEo castillo sopar d’estiu masboquera. tVV

altres actes
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Fotogaleria

berenar de sant Jordi al casal d’avis de l’Hospitalet. Jordi marcó Fira d’abril de l’Hospitalet. Jordi marcó

berenar popular. rut anGlÈs

Esmorzar popular. GErard nomEn Processó en honor a sant Jaume. GErard nomEn

caminada a la cova del marian. dora anGuEra

altres actesFesta major 
de l álmadrava

Festa major de 
masriudoms

actuació dels batukets. GErard nomEn missa. GErard nomEn

actuació dels diables de Vandellòs. tErE coll
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xiV mostra de dansa a l’Hospitalet. aurora F. V. Festa major de remullà. iolanda alcarraz

concurs de tapes. GErard nomEn

concurs de castells de sorra . Jordi marcó

cursa de caiacs. HElEna JiménEz

Pujada a peu a l’ermita. HElEna JiménEz

Setembre 2013

Festa major de 
l´Hospitalet

Fideuà popular . assumPta lloP Homenatge a l’avi més gran. José VillaéciJa Homenatge a l’avia més gran. GErard nomEn

xaranga. tEo castillo

cursa de rucs. Jordi marcó

concurs de tapes. GErard nomEn

trobada de gegants, grallers i altres grups festius. HElEna JiménEz

Havaneres. montsE sotEro
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