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Benvolguts veïns,

Quan arriben aquestes dates, tots acostumem a fer un balanç de 
com ens ha anat durant els darrers mesos, tant en l’àmbit personal 
com en l’esfera de l’actuació pública. Tots sabem que la situació ac-
tual no és fàcil, però també és cert que algunes zones, entre les quals 
es troba el nostre municipi, poden suportar millor les dificultats 
econòmiques i socials del moment.

Les disponibilitats econòmiques ens han permès en aquest darrer 
trimestre endegar diversos projectes. Actuacions públiques que, 
juntament amb altres que realitzen les indústries i els nous comer-
ços, ens fan sentir més optimistes de cara al futur del nostre territori.

Les inversions municipals en infraestructures i equipaments continuaran també l’any vinent, malgrat les 
limitacions econòmiques de la resta d’administracions i els impediments que l’administració estatal posa als 
municipis a través de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, encara que aquests no siguin responsables del deute 
públic de l’estat. 

Tanmateix, els nous pressupostos municipals ens permeten ser expansius i mantenir el nivell d’inversió pú-
blica -que anirem detallant-, tot mantenint les transferències socials, educatives i sanitàries per garantir un 
alt nivell de benestar. Insisteixo, mantenir i millorar les prestacions socials i oferir un millor servei a tots els 
veïns del municipi és el nostre repte principal.

Finalment, només em resta desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un millor Any Nou en companyia de la 
família i de les persones que estimeu. 

Salutacions,

Sumari

La dita
“Per Nadal, pas de pardal. 

Per Sant Esteve, pas de llebre.”

futur esperANçAdor
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Entrevista Desembre 2013

Des de fa dos anys i mig, 
Àngels Pérez està al 
capdavant de la Regidoria de 
Cultura, Patrimoni i Mitjans de 
Comunicació; de Joventut ; i 
de Festes. Unes àrees que li 
permeten estar en contacte 
directe amb la gent i captar les 
seves inquietuds i necessitats 
de primera mà. Fa una 
valoració molt positiva de les 
metes aconseguides durant 
aquest temps, però afirma que 
encara té feina a fer i molts 
plans de futur en ment. 

El nou equipament públic de Ca la Torre ja és 
una realitat. Quina valoració en fa d’aquests 
primers mesos de funcionament?
Des de l’Ajuntament estem molt satisfets del 
resultats dels treballs de rehabilitació i muse-
ïtzació, així com també, de l’acceptació que ha 
tingut per part de la ciutadania. La veritat és 
que és un espai molt sol·licitat pels veïns. Un 
dels nostres principals objectius és donar a co-
nèixer, i posar en valor, el patrimoni cultural, 
històric i paisatgístic del municipi. En aquest 
sentit, ens agradaria que “Ca La Torre” es con-
vertís en un referent turístic i cultural tant pels 
veïns com pels visitants. 

En el seu interior també hi ha l’arxiu his-
tòric municipal. És una de les parts impor-
tants de l’edifici? 
Exactament, la primera planta alberga la 
seu de l’arxiu històric municipal, la qual s’ha 
dotat dels requeriments tècnics que marca 
el Reglament d’Arxius Municipals.  Amb 
aquesta acció es pretén salvaguardar els do-
cuments històrics per a què perdurin amb les 
millors condicions i els processos adequats. 
Volem  dignificar aquest servei garantint una 
correcta gestió i conservació del patrimoni 
documental local. La intenció és ampliar el 
fons documental i donar visibilitat a aquests 
arxius històrics amb accions complementàri-
es com: exposicions, conferències i xerrades.

En matèria de patrimoni, ens pot explicar els 
projectes de futur per al conjunt de l’antic 
hospital gòtic?
La prioritat és  preservar i potenciar aquest mo-
nument històric. De cara a la primavera finalit-
zaran les obres de consolidació del mur medie-
val del sector de ponent, la restauració de l’angle 
sud-oest i l’adequació de la Plaça del Pou. El 
següent pas serà tirar endavant un important 
projecte de museïtzació d’aquest espai, acom-
panyat d’ un interessant i ambiciós projecte de 
gestió. D’aquesta manera, podrem dinamitzar 

el sector turístic des de la vessant cultural, afa-
vorint la promoció econòmica de l’Hospitalet i, 
per extensió, de la resta del municipi. 

Quines  novetats tenen previstes per a les bi-
blioteques del municipi?
Volem consolidar la programació actual que 
ha tingut molt bona acollida, així com també, 
anar-la ampliant. Les biblioteques del nostre 
municipi es posen ara, més que mai, a dispo-
sició i a l’abast de tothom: centres educatius, 
entitats, serveis municipals, veïns i visitants. 
Cal recordar que a l´Hospitalet tenim biblio-
teca pública des de l’any 2011, abans era una 
biblioteca municipal, amb els inconvenients 
de gestió que això suposava. Des de llavors 
s’han donat grans passos pel que fa a la con-
solidació i difusió d’aquest important servei 
municipal.

La Regidoria de Cultura col·labora amb els 
centres educatius?
Actualment, les biblioteques estan rebent 
visites d’alumnes per a què n’aprenguin el 
funcionament i els usos. Creiem en la relació 
escola-biblioteca, per això és molt important 
establir aquest tipus de sinergies. Aquest curs 
hem iniciat l’activitat de l’hora del conte en 
anglès col·laborant amb les escoles de primà-
ria. Per altra banda, també estem treballant, 
conjuntament amb els centres educatius, per 
programar obres de teatre i diverses activi-
tats culturals al Centre Cultural Infant Pere. 
Es tracta d’estalviar els desplaçaments dels 
alumnes fora del municipi i les despeses que 
originen les sortides culturals escolars a les 
famílies. L’objectiu final és que els alumnes 
escolaritzats a Vandellòs i l’Hospitalet rebin 
la millor formació possible. 

Abans de l’estiu es va inaugurar un nou ska-
tepark. Quina ha estat la resposta dels joves? 
El balanç que fem des de la seva inauguració és 
d’allò més positiu i ens reafirma  en la necessitat 
que existia pel que fa a l’ampliació i remodelació 
d’aquest espai. Aquestes instal·lacions permeten 
practicar diferents modalitats esportives molt 
demandades per la joventut actual i, a més, han 
esdevingut un autèntic punt de trobada a on di-
ferents generacions es relacionen i interactuen.

Pel que fa a les festes, com es plantejaran de 
cara a l’any vinent?
Amb la mateixa il·lusió i seguint el criteri de con-
tenció de la despesa pública en aquest apartat. De 
fet, s’han reduït les partides per a festes populars 
en un 20%, aproximadament, sense que això re-
percuteixi en la qualitat. Cal lloar públicament la 
bona feina feta per part de les entitats locals i les 
diverses comissions de festes que col·laboren en 
l’organització del diversos actes. Les festes majors 
dels nostres pobles compten amb molta partici-
pació i ofereixen activitats de qualitat per a tots 
els públics, convertint-se també en un important 
dinamitzador de l’economia local.

Finalment, parli’ns dels plans de futur que te-
nen previstos pels mitjans de comunicació local.
L’objectiu és que els nostres mitjans de comu-
nicació segueixin creixent en professionalitat i 
qualitat. Ens agradaria que augmentés la pro-
gramació de producció pròpia. Ara estem adhe-
rits a la Xarxa de Comunicació Local, la qual 
permet compartir les informacions i les activi-
tats que es realitzen al municipi amb la resta de 
mitjans d’arreu de Catalunya. Com a principal 
projecte de futur, estem estudiant la nova ubi-
cació de la ràdio i de la televisió per a dotar-los 
d’unes instal·lacions més adequades.  g

ÀngelS Pérez, 2a TinenT d’AlcAlde

Volem preservar i 
potenciar el nostre 
patrimoni històric 

i cultural

““
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Opinió dels portaveus municipals

mònica boquera castellví

ra que el fred arriba és temps de prepa-
rar els pressupostos generals de l’ajun-
tament per l’any que ve. El pressupost 

és l’eina que determina el tipus de polítiques que 
vol seguir l’equip de govern i, com a conseqüèn-
cia, és fonamental per l’esdevenir del municipi. 
Els regidors i regidores ens hem d’esforçar en 
determinar quins projectes són prioritaris i tirem 
endavant,  i a quins renunciem per qüestions di-
neràries.
També m’agradaria fer referència en què s’està 
treballant actualment des de les meves àrees. Per 
una banda, hem endegat un pla d’arranjament de 
les voreres de l’Hospitalet, així mateix, estic tre-
ballant en el projecte de millora i consolidació de 
la zona del passeig marítim enfrontada a l’avant-
port, ja que és un sector que està força malmès i 
hi cal una actuació per evitar mals majors. 
Per altra banda, hem organitzat el mercat de Na-
dal, un mercat en què hem tingut l’estimable col·

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

www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
www.facebook.com/pscvandellos.lhospitalet.9

@PSCVH

estionar fons públics, i més en èpoques de 
profunda crisi econòmica, no és gens fàcil. 
Són diners de tothom, que arriben princi-

palment dels tributs que paguem. És prioritari fer·
ne un bon ús i emprar·los en benefici de la mateixa 
societat de la qual en sorgeixen. 
L’objectiu de dur a terme una gestió respon-
sable i sostenible del nostre ajuntament,  ens 
compromet a buscar l’equilibri entre: el sane-
jament de les finances municipals, els serveis 
que s’ofereixen i la contribució fiscal dels ciu-
tadans. Durant aquest any que ja s’acaba, pen-
sem que ens hem apropat molt a complir amb 
aquests tres objectius. 
Primerament, hem congelat els impostos i taxes 
municipals de cara a l’any vinent, una mesura po-
sitiva per a tota la ciutadania.
En segon lloc, creiem que per disposar d’una eco-
nomia més sanejada és necessari anar reduint el 

deute existent. Per aquest motiu, novament hem 
realitzat una amortització extraordinària, 200.000 
euros enguany, dels préstecs  que es van demanar 
en l’anterior mandat. Tot i que la llei actual obliga 
a destinar el superàvit municipal a eixugar deute, 
des del PSC tenim el convenciment que una gestió 
financera seriosa i equilibrada és la millor medici-
na en l’actual context. També hem normalitzat les 
factures de subministrament elèctric a diferents 
equipaments municipals (els quals ni tan sols dis-
posaven de comptador), conscients que les admi-
nistracions públiques  han de donar exemple amb 
el compliment dels deures i les obligacions.
La tercera línia de treball, respon a la millora dels 
serveis bàsics i socials al municipi: hem ampliat els 
ajuts en llibres de text; assumim enterament les sub-
vencions a les places dels Centres de Dia i l’ober-
tura nocturna del CAP; mantenim preus en les llars 
d’infants i l´Escola de Música; oferim una amplíssi-

ma oferta cultural i esportiva a preus gairebé sim-
bòlics; hem negociat per tal de frenar la pujada dels 
serveis bàsics, com ara el subministrament d’aigua 
potable (som el municipi amb la tarifa d’aigua més 
baixa de totes les que gestiona SECOMSA)...
També hem apostat per inversions assenyades, 
ajustades a les dimensions del nostre municipi, 
mirant que puguin ser sostenibles.
Inversions per millorar l’accessibilitat als polígons 
industrials i l’arranjament dels nuclis, així com 
una millora dels serveis per facilitar la implantació 
d’empreses amb la conseqüent creació de nous 
llocs de treball. 
I tot això ho hem fet treballant perquè les reta-
llades d’altres administracions afectin el mínim 
possible a la qualitat de vida dels nostres veïns i 
veïnes. Després d’analitzar·ho tot, podem afirmar 
amb rotunditat que la gestió econòmica del go-
vern municipal és molt positiva.

coNgeLem eLs Impostos, mILLorem eLs serVeIs pÚbLIcs
treballem per disposar d’una economia local sanejada i forta

g

A laboració, com no podia ser d’altra manera, de la 
Unió de Comerciants de l’Hospitalet. De cara a 
l’any 2014, tinc previstes una sèrie d’actuacions 
amb la Unió de Comerciants i amb tot el sector 
turístic que conclourà amb la creació d’un con-
sell consultiu per l’Àrea de Turisme.
També hi ha el projecte de dotar la zona costa-
nera d’àrees de pic·nic, que pretenen organitzar 
i endreçar aquests indrets. Creiem des de l’ajun-
tament que la creació d’espais d’aquestes ca-
racterístiques poden donar una altra fisonomia 
al nostre litoral.
Des del departament de Platges, s’està prepa-
rant un pla d’usos de millora, en relació a aques-
ta passada temporada: s’implementarà de forma 
notòria el nombre de punts verds, estem estu-
diant la implantació a les platges de mòduls de 
taquilles on els banyistes puguin guardar les se-
ves pertinences, possiblement dotarem la platja 
amb una altra plataforma nàutica i inclourem 2 
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blocs més de lavabos. A més, estem treballant 
amb Costes per remeiar la pèrdua de sorra a la 
platja de l’Almadrava i poder trobar  una solució 
eficient al problema de l’estiu passat, així com en 
tot els aspectes de les concessions que té l’ajun-
tament dins la zona marítimo·terrestre. També, i 
com a obra més costosa, pretenem consolidar el 
GR al seu pas entre Cala d’Oques i la platja del 
Torn, ja que hi ha un greu problema d’esfondra-
ment d’aquest tram.
A grans trets us he explicat una part dels projectes 
previstos pel 2014, evidentment, no hi són tots. Du-
rant l’any us els faré saber, tot i que en els pres-
supostos ja podreu esbrinar quina serà la política 
general que durà a terme l’Ajuntament i ,concreta-
ment,  la de les meves àrees de responsabilitat.
I com us dic sempre: em teniu a la vostra dispo-
sició pel que us convingui, ara ja estic instal·lada 
definitivament a la nova Oficina Central de Turis-
me a “Cal Forn”.

Àngels pérez sánchez

elidia López redondo

VoLem mILLorAr
molts projectes de futur per tirar endavant

n aquesta revista us volia parlar del pres-
supost de l’Ajuntament per al 2014, però 
en el moment d’escriure aquestes ratlles el 

“més calent és a l’aigüera”; així doncs, dedicaré 
aquest espai a fer un breu balanç del que portem 
de mandat PSC·FIC.
Aquest 2013 ha estat l’any de les inauguracions. El 
projecte de remodelació de la Casa Abadia (Mas-
riudoms)  ja venia de l’anterior mandat i poques 
modificacions ha sofert. Per contra, a Ca La Tor-
re (Vandellòs), el PSC ha canviat el projecte per 
incloure l’Arxiu Històric i un despatxet ben coque-
tó per a la regidora de Cultura. En res ha quedat 
el que va sorgir de la consulta popular que es va 
fer en l’anterior mandat per a determinar els usos 
d’aquest equipament. Pel que fa a la remodelació 
de Cal Nano, a l’Hospitalet de l’Infant, el PSC i la 
FIC hi han posat el seu propi segell, canviat de dalt 
a baix el projecte per a situar·hi l’Oficina de Turis-

me, quan inicialment estava previst que s’hi ubiqu-
és l’Emissora Municipal. Completen les inversions: 
l’ampliació de la pista d’skate, l’inici de les obres de 
continuació de la zona de vianants a l’Hospitalet 
(aquest projecte íntegrament de l’actual Govern) i 
la compra de dues cases a Vandellòs, de les quals 
encara no sabem què en volen fer. Paral·lelament, 
es posposa fins al 2016 la remodelació de les anti-
gues Escoles  de l’Hospitalet.
Mentrestant, s’amaguen els problemes de neteja 
a l’Escola Mestral i a la Llar d’Infants de l’Hospi-
talet, fruit d’una més que dubtosa licitació feta 
a mitjans de 2012 a una empresa vinculada a 
la FIC que, sobtadament, va canviar la seva ac-
tivitat. Pel que fa a personal, la gestió és com 
a mínim opaca i dubtosa:  les ofertes públiques 
d’ocupació es fan quan convé (ex. un any es fa 
borsa de treball a la Llar d’Infants, el següent 
no); es contracta a dit utilitzant les empreses 

municipals; en la gestió dels Plans d’Ocupació 
per a la contractació d’aturats no es respecten 
les bases, i s’han creat nous llocs de treball “a 
mida” que s’han cobert per Decret de l’Alcalde 
sense cap procés de selecció. En matèria pres-
supostària es consolida l’increment de la despe-
sa de funcionament ordinari.
La majoria d’obres són adjudicades a empreses de 
fora del municipi, i si CiU presenta una proposta per 
destinar 95.000€ a la dinamització del petit comerç 
local, ens diuen que NO, perquè l’Equip de Govern 
ja fa moltes coses amb els 5.000€ que al 2013 hi 
havia pressupostats per a la promoció del comerç.
Finalitzo aquestes ratlles felicitant a la regidora de 
Comerç per recuperar el Mercat de Nadal i em-
plaçant·vos a que gaudiu de les activitats nada-
lenques al nostre municipi. Els regidors i regido-
res de CiU us desitgem a tots i a totes unes molt 
bones festes de Nadal i un venturós 2014.

No tot sóN roses 
però tot són èxits si sols escolteu la veu de l’equip de govern

e
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L’any 1939 és decisiu per una guerra de 
desgast i barbàrie. Els republicans havien 

perdut la batalla de l’Ebre i els nacionals estaven maniobrant les 
últimes cuetades d’una victòria final que ja era imminent. El llibre 
d’actes de l’Ajuntament de Vandellòs, a partir del 14 de gener de 
1939, relata aspectes diversos de la política que van suposar un 
abans i un després en la història municipal. Transformacions subs-
tancials en el dia a dia del poble, que van anar imposant·se paula-
tinament amb el canvi polític que estava vivint el país, i que seria 
l’inici d’un adoctrinament a un règim dictatorial que duraria 40 anys.

egons el llibre d’actes, el 14 de gener 
entren els nacionals a Vandellòs. El que 
era aleshores l’alcalde municipal, José 

Martínez Cedó, conjuntament amb d’altres 
càrrecs electes són destituïts. En sessió ex-
traordinària, i sota la presidència del Sr. Ginés 
Rubio Ribera, tinent de l’exèrcit d’Infanteria, 
es decideix crear una Comissió Gestora que 
els substitueixi. Una comissió encarregada de 
vetllar per l’acompliment de la llei i per les tas-
ques que un ens consistorial havia de compro-
metre’s a dur a terme. Dos dies després, no-
vament, i en sessió extraordinària, es produeix 
l’acta de constitució de dita comissió, presidida 
ara pel Cap de Policia del Servei d’Informació, 
el Sr. Alfredo Miguel Mañas. En aquesta oca-
sió, estarà formada per un alcalde·president, 
José Boquera Domènech, Ramón Casadó 
Riera, com a primer tinent d’alcalde, Arsenio 
Burata Castellví, com a segon tinent d’alcal-
de, i Jaime Gil Gil, Jaime Boquera Domènech, 
Ramón Vernet Barceló, José Sancho Guirro, 
Federico Boquera Boquera i Eleuterio Escoda 
Gil com a regidors, càrrecs tots imposats per 
les directrius del moment. Així mateix, també 
es nomenen alcaldes pedanis als diferents 
barris, pobles i agregats: Juan Mañé Casadó 
a l’Hospitalet, José Boquera Mestre a Masriu-
doms, Francisco Escoda Vernet a Masboque-
ra, José Doménech Sirisi a Remullà i Francis-

s
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co Sancho Barceló a Gavadà. Com diu l’acta 
de 29 de gener, “se omiten los nombramientos 
de las demás aldeas por ser tan reducido el 
número de vecinos” .

Al llarg de l’any i, sota la inspecció i criteri del 
governador civil, es produeixen altes i des-
titucions dels diferents càrrecs que s’havien 
imposat a l’Ajuntament. Es creen diferents 
comissions: “la de gobernación, montes, fo-
mento, hacienda y asuntos sociales”. En els 
primers 365 dies es despatxen tots els temes 
vinculats al dia a dia d’un poble: el raciona-
ment, el preu dels articles bàsics, impostos 
municipals, aspectes relacionats amb els re-
fugiats, sanitat, educació, cultura, salvacon-
ductes i un llarg etcètera.

Però d’altra banda, n’apareixen d’altres que 
denoten el canvi de color polític  com ara la 
dissolució d’entitats i associacions així com 
també la prohibició del català com a llengua 
vehicular als organismes públics (19 febrer). 
Es produeixen els primers canvis de noms 
de carrers i places a Vandellòs que fan al·
lusió al període republicà (5 febrer): plaça 
de la República per plaça del Generalísimo 
Franco, plaça Marcelino Domingo per José 
Antonio Primo de Rivera, carrer Libertad per 
San Andrés, carrer Salmerón per San Jaime, 

ELS PRIMERS 365 DIES DESPRÉS DE 
L’ENTRADA DELS NACIONALS AL MUNICIPI

 bIbLIogrAfIA
Llibre d’actes de l’Ajuntament de Vandellòs, del 7 
agost de 1938 al 18 de febrer de 1940.

Cristina Castellnou Espelta carrer 14 de abril per 14 de enero, carrer Pi y 
Margall per General Sanjurjo, carrer Galván y 
García per San Isidro, carrer Castelar per San 
José, carrer Blasco Ibáñez per Santa Marina, 
i carrer Pablo Iglesias per Iglesia. Els noms 
dels carrers de Masboquera i Masriudoms es 
mantenen per ser anteriors al 1931. En el cas 
de l’Hospitalet, els canvis se centren a la pla-
ça de la República per plaça Caudillo, carrer 
Galera per General Sanjurjo, carrer Carretera 
de Castellón per José Antonio, carrer Mayor 
per José Calvo Sotelo, i carrer Camino de Mar 
per General Mola. A més a més, es nomenen 
noms de nous carrers que fins aleshores no 
en tenien cap d’assignat. A Vandellòs, carrer 
José Calvo Sotelo, Ramón y Cajal, i General 
Mola. A Masriudoms, plaça San Jaime.

S’apliquen normes transitòries davant de la 
supressió imminent “del Estatuto de Cata-
luña” (5 febrer), així com també, segons de-
cret de governació, sota direcció del Sr. D. 
Antonio Iturmendi, ordres de depuració de tot 
el funcionariat. S’encarrega de dita tasca un 
gestor instructor extern per dur·ho a terme. 
Després de diverses sessions, aquest gestor, 
decideix que els funcionaris d’aleshores, Ma-
nuel Barceló Llaberia, secretari, Juan Jardí, 
agutzil, i José Mª Sabaté Estalella, encarre-
gat del rellotge públic, puguin seguir exercint 
les seves funcions a l´ajuntament per la seva 
bona conducta en dites tasques. Més enda-
vant, s’incorpora en plantilla Remigio Mar-
galef Castellví com a guarda nocturn amb 
un jornal diari de 4 pessetes. En sessió de 2 
d’abril, es dóna notícia de l’ocupació total per 
part de l’exèrcit nacional a través de la cor-
respondència rebuda. Al “parte oficial”se cita 
literalment: “Cautivo y desarmado el Ejército 
Rojo, han alcanzado sus últimos objetivos. 1º 
de abril de 1939. Año de la Victoria”.

Aquesta correspondència era una constatació 
del nou rumb que prenia el país, encaminat a 
un nacionalcatolicisme evident com ara  lleis 
sobre la moralitat (30 abril), adquisició de creus 
per les escoles nacionals que havien desapa-
regut “durante el tiempo de dominio rojo” (30 
abril), reclutament a l’exèrcit nacional de joves 
minyons, nova junta d’educació, reconstrucció 
de l’església, adquisició d’ornaments i obres 
diverses després de la guerra com van ser les 
imatges de Sant Cosme i Sant Damià (9 juliol). 
Es crea també la “Junta Parroquial de Culto y 
Clero” formada per l’alcalde, el capellà, el se-
cretari de l’ajuntament, Agustín Jardí Escoda, 
Juan Jardí Gil i Jaime Escoda Gil.

En definitiva, uns primers 365 dies que mar-
carien l’inici d’una llarga dictadura i  una 
dura repressió. g

Ajuntament de Vandellòs (anys 20). foto extreta del llibre “Vandellòs al segle xIx” escrit per joan Vernet i borràs.
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L’AjUNTAMENT MANTÉ CONgELATS ELS 
IMPOSTOS MUNICIPALS

l Ple de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant del passat 

24 d’octubre va aprovar inici-
alment les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs muni-
cipals per a l’exercici econò-
mic de 2014 amb els vots a 
favor de PSC i la FIC i l’abs-
tenció de CiU i el regidor no 
adscrit.

El consistori ha decidit no 
aplicar cap increment als 
impostos i taxes municipals 
que paguen els veïns, mantenint els tipus 
establerts per l’Ajuntament amb els matei-
xos valors que l’any 2013. Per exemple, la 

e
Les noves ordenances fiscals van ser aprovades recentment

taxa de recollida i tractament d’escombra-
ries, la tarifa de l’aigua i clavegueram, l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

(IVTM), així com l’Impost de Béns 
i Immobles (IBI).

Pel que fa a l’IBI es continuarà 
mantenint els mateixos tipus im-
positius que s’han aplicat aquest 
2013, que en el cas de l’IBI rústica 
i de l’IBI urbana, és el percentatge 
més baix permès per llei. A més, 
per facilitar als veïns el pagament 
de l’ impost més important, l’IBI 
urbana, l’Ajuntament tornarà a 
fraccionar l’import del rebut en dos 
pagaments. 

Així mateix, es mantenen les bonificacions per 
a les famílies nombroses i les famílies mono-
parentals les quals poden arribar fins al 60%.

La Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant  va aco-
llir el dia 7 d’octubre la reunió del Comitè d’Informa-
ció per a la central nuclear Vandellòs II, correspo-
nent a l’any 2013. En la seva presentació, el director 
de la central nuclear Vandellòs II, Rafael Martín, va 
informar als representants institucionals convocats 
de la realització de la 19a recàrrega de combusti-
ble de la planta, així com de les principals activitats 
portades a terme durant els últims mesos a la instal·
lació, amb especial atenció a les relacionades amb 
el reforç de la robustesa de la central, derivat de les 
recents proves de resistència, arran de l’accident de 
la central nuclear japonesa de Fukushima. 

Els Comitès d’Informació són un organisme, que 
es reuneix anualment convocat pel Ministeri d’In-
dústria, Comerç i Turisme, en el qual participen els 
alcaldes dels municipis de les àrees d’influència de 
les centrals, representants del CSN, de Protecció 
Civil, del sector sanitari, educatiu i empresarial, així 
com de la Subdirección de Energía Nuclear del Mi-
nisteri d’ Indústria, Turisme i Comerç; del departa-
ment d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalu-
nya i de la Subdelegació del Govern a Tarragona. 

eL comItè 
d’INformAcIó de 
VANdeLLòs II es 

reuNeIx A L’hospItALet

El sotsinspector en cap de la Policia 
Local, Jordi Jiménez, que fins ara 
era el sergent en cap, i un nou agent 
van prendre possessió del seu càr-
rec el passat 8 de novembre. Tots 
dos van jurar el càrrec i van rebre 
les credencials en un acte celebrat 
a la Casa de la Vila de l’Hospitalet 
de l’Infant. 

La presa de possessió d’ambdós 

càrrecs no suposa un increment de la 
plantilla aprovada per aquest 2013, ni 
tampoc del pressupost. En el cas del 
sotsinspector en cap es tracta d’una pro-
moció interna després d’haver superat 
un concurs oposició per a la cobertura 
d’aquesta plaça vacant al cos de segu-
retat local i, per altra banda, la plaça del 
nou agent s’ha cobert mitjançant una co-
missió de serveis, és a dir, el reemplaça-
ment d’un agent per un altre. g

presa de possessió de membres 
de la policia Local
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LES OBRES DEL CONjUNT  
DEL L’hOSPITAL gòTIC, 

LLESTES A L’ESTIU
Els treballs de la Pl. del Pou i de l’angle 

sud-oest començaran en breu
es diverses obres vinculades a la 
rehabilitació del conjunt de l’an-
tic hospital gòtic de l’Hospitalet de 

l’Infant és previst que estiguin enllestides 
a principis d’estiu. Es tracta de les obres 
de la Plaça del Pou i les de restauració de 
l’angle sud·oest, que començaran en breu. 
Així mateix de les actuacions de consoli-
dació del mur medieval, iniciades a finals 
de maig,acabaran al mes de gener, se-
gons es preveu. 

De les obres d’adequació de la Plaça del 
Pou, que era el pati de l’edifici històric, se’n 
farà càrrec l’empresa Tecnofirmes, per un 
import d’uns 253.000 euros. Aquest projec-
te preveu millorar els serveis, reconstruir el 
pou de principis del segle XX, pavimentar 
la plaça i col·locar nou mobiliari urbà, sota 
uns criteris que permetin una millor inter-
pretació històrica del conjunt monumental. 

L Per altra banda, la intervenció de restaura-
ció del nucli interior i la construcció d’una 
escala de l’angle sud—oest de l’antic hos-
pital gòtic s’ha adjudicat a l’empresa  UTE 
Arenas Àgora, per un import d’uns 104.000 
euros. Els treballs consisteixen en la res-
tauració dels murs del solar, la pavimenta-
ció del recinte i la col·locació d’una nova 
porta d’accés. També s’hi construirà una 
escala amb estructura metàl·lica que ser-
virà de mirador.

Aquests projectes s’emmarquen en el Pla 
Director de rehabilitació i recuperació de 
l’antic hospital gòtic redactat pels arquitec-
tes Joan Figuerola Mestre, Joan C. Gavaldà 
i Jordi J. Romera. Aquestes actuacions pre-
tenen salvaguardar i posar en valor aquest 
conjunt monumental, fundat l’any 1344 per 
iniciativa de l’Infant Pere i declarat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional (BCIN). g

Des de la Regidoria d’Obres i 
Serveis s’estan duent a terme 
diverses tasques de millora als 
diferents pobles del municipi. 
Aquest és el cas, per exemple, 
de la rehabilitació del rentador 
de Masboquera; la reforma i aï-
llament del sostre del Local de 
Joves de Vandellòs i la reforma 

dels lavabos del Casal de Mas-
riudoms. A l’Hospitalet de l’Infant, 
s’està finalitzant l’arranjament de 
les voreres dels carrers propers 
al Passeig Marítim (C. César Ji-
meno) i d´una part de l’escullera 
d’aquesta zona. Per altra banda, 
també s’estan construint uns la-
vabos públics al nucli de Castelló.

Altres obres de millora contínua

s’estÀ remodeLANt 
eL NucLI ANtIc de 

L’hospItALet 

Les obres de remodelació de diversos car-
rers del nucli antic de l’Hospitalet de l’In-
fant es van iniciar a principis d’octubre. En 
concret, es tracta de la millora dels carrers 
Galera, Estació i Onze de Setembre fins al 
carrer Baix Camp, així com també part del 
carrer Escoles. Amb aquesta remodelació, 
que afectarà una superfície total d’uns 1.700 
metres quadrats, l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant pretén continuar el 
procés de regeneració integral d’aquesta 
zona del poble, iniciat fonamentalment a 
l’entorn de la plaça Catalunya. 

L’objectiu de les obres que es duran a ter-
me és millorar la qualitat de l’espai públic 
amb prioritat per als vianants i, alhora, re-
novar els serveis i el paisatge urbà. Així 
mateix, es pretén afavorir i potenciar el co-
merç del nucli antic i promoure la mobilitat 
urbana a peu a l’Hospitalet de l’Infant.

Les obres s’estan executant per fases per 
tal de mantenir la circulació de vehicles i 
vianants, així com també, per minimitzar, 
en la mesura del possible, les afectacions 
al veïnat. Aquests treballs tenen un termini 
d’execució aproximat de 4 mesos i un cost 
d’uns 500.000 euros.
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EL CENTRE TECNOLògIC MESTRAL REP EL 
COS DE LA POLICIA LOCAL 

n total de setze policies locals de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
han visitat durant el mes de novem-

bre el Centre Tecnològic Mestral. L’objectiu 
era establir els lligams necessaris entre les 
dos institucions i fer un reconeixement de la 
instal·lació per tenir la informació suficient 
de quina és la situació actual de la mateixa. 

Els dies 8 i 15 de novembre, els integrants de 
la Policia Local del municipi van realitzar les 
visites, amb un contingut i abast molt diferent 
a les que actualment rep el Centre Tecnològic 
Mestral, posant una especial atenció al Pla 
d’Emergència Interior i al Pla de Protecció 
Contra Incendis de la instal·lació. El respon-
sable de Seguretat Física de la instal·lació, 
Jose Antonio López, els guià durant el recor-
regut a la planta.

Acompanyats, també, pel  personal de l’Àrea 
de Comunicació i Formació, a més de visitar 
el reactor, van tenir l’oportunitat de veure les 
estructures romanents que encara queden: 
les sitges, els antics dipòsits de l’agua i el 
magatzem ATOC, entre d’altres.

Aquest tipus de reunions i visites amb els 
col·lectius de l’entorn s’emmarquen dins de 
les bones relacions que Enresa manté amb 
els municipis on té ubicades instal·lacions. 
En aquest mateix sentit, s’organitzaran re-
unions amb el grup de voluntaris de Protec-
ció Civil del municipi que, juntament amb la 
Policia Local, forma part dels organismes 
de seguretat dels que disposa Vandellòs i 
l´Hospitalet de l´Infant. g

u

La instal.lació nuclear de Vandellòs I va dur 
a terme, el passat 3 d’octubre, l’exercici de 
simulacre conforme als requeriments esta-
blerts al seu Pla d’Emergència Interior, amb 
la participació de l’Organització de respos-
ta davant Emergències del Consell de Se-
guretat Nuclear (CSN).

VANdeLLòs I 
reALItZA eL 
seu sImuLAcre 
d’emergèNcIA 
ANuAL

L’exercici va consistir en la caiguda d’un 
bidó de residus radioactius de molt baixa 
activitat, amb la dispersió del material radio-
actiu a l’interior d’un magatzem de residus, 
sense que es produís lliberació al medi am-
bient ni contaminació a cap treballador com 
a consequència de l’incident simulat. 

El titular va declarar un succés de 
“Prealerta d’Emergència” d’acord 
amb el seu Pla d’Emergència In-
terior; al mateix temps que el CSN 
realitzava un seguiment integral 
de l’exercici des de la seva Sala 
d’Emergencies (SALEM); i acti-
vava  de forma immediata la seva 
Organització de Resposta davant 
Emergències (ORE), com esta-
bleix el seu Pla d’Actuació davant 
Emergències. Un succés d’aquesta 
naturalesa  hauria estat classificat 
com un nivell 0 a l’Escala Internaci-
onal de Succesos Nuclears.

El Pla d’Emergència de la Instal.lació 
Vandellòs I estableix que han d’efec-
tuar·se dos simulacres en un període 

de cinc anys: un d’ells coincidint amb l’any 
de realització de les proves d’estanqueitat 
de la caixa i l’altre, en l’interval dels cinc 
anys d’aquestes proves, en el qual s’assa-
jaran aspectes relacionats amb els riscos 
de la latència en general.  g
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a central nuclear Vandellòs II ha realit-
zat la 19a recàrrega de combustible i 
els treballs de manteniment previstos, 

que donaran pas a un nou cicle d’operació de 
18 mesos. En aquesta parada s’han realitzat 
més de 7.300 ordres de treball, la majoria de 
les quals corresponen a treballs de manteni-
ment preventiu i inspeccions, i el pressupost 
de les quals ascendeix a 21 milions d’euros. 

Per a realitzar aquests treballs,  la CN Van-
dellòs II ha duplicat la plantilla habitual, amb 
la incorporació de gairebé 1.000 professio-
nals d’unes 40 empreses col·laboradores, 
la majoria d’ells residents a la província de 
Tarragona. 

Aquest equip humà, ha rebut a ANAV una 
preparació específica segons el lloc de tre-
ball a ocupar a la planta. En aquest sentit, 
una de les novetats d’aquesta parada ha 
estat la creació d’un espai dins de “l’Aula 
ANAV” de formació, situada al Viver d’Em-
preses de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant on s’ubica l’Oficina de Recàrrega, on 
els professionals han pogut assajar en un 

Desembre 2013

VANDELLòS II REALITzA 
LA 19a RECÀRREgA DE 

COMBUSTIBLE

L simulador molts dels treballs que posterior-
ment desenvoluparien. 

LA mAde orgANItZA 
Les terceres 
jorNAdes de debAt
Les terceres jornades Energia i Desenvolu-
pament Local van tenir lloc el passat 26 de 
novembre al pavelló firal de Móra la Nova 
(Ribera d’Ebre). Una iniciativa promoguda 
per la Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Ca-
talunya, que aplega 10 municipis propers a 
indústries energètiques. Més d’un centenar 
de persones van participar en aquestes 
sessions, que van comptar amb les ponèn-
cies de diversos experts: Joan Vallvé, degà 
del Col·legi d’Enginyers de Catalunya; Mi-
quel Àngel Bové, professor d’Economia de 
la URV; Lluís Pinós, delegat regional de 
REE a Catalunya, i Pere Palacín, director 
general d’Energia de la Generalitat, entre 
d’altres. En representació del nostre muni-
cipi, hi va assistir l’alcalde de Vandellòs i 
l’Hospitalet, Alfons Garcia.

Durant la trobada, els alcaldes van recla-
mar una rebaixa en el preu del kilowatt per 
a ús industrial, ja que una rebaixa en la fac-
tura de la llum podria ser una mesura per 
promoure la implantació de noves empre-
ses al territori. Així mateix, es va proposar 
una reforma del sistema elèctric i una major 
electrificació de la vida econòmica de l’Es-
tat per tal de reduir la dependència del pe-
troli. En aquesta tercera jornada, també es 
va concloure que una Catalunya indepen-
dent seria autosuficient energèticament.

eL muNIcIpI, Amb 
Les INIcIAtIVes 
soLIdÀrIes

Un any més, els veïns i veïnes de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant s’han volgut sumar a 
la causa solidària de la Marató de TV3, en 
aquesta edició dedicada a les malalties neu-
rodegeneratives. Per aquest motiu, durant 
aquest mes de desembre, tant a Vandellòs 
com a l’Hospitalet, s’han organitzat un gran 
nombre d’activitats de tot tipus, per tal de re-
captar fons per aquesta bona causa. Aquestes 
activitats són fruït  de l’esforç de moltes enti-
tats locals i voluntaris, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. En la propera revista, us dona-
rem a conèixer la xifra de diners recaptats. 

Per altra banda, un total de 3.700 quilos d’ali-
ments és el que ha aconseguit reunir la inicia-
tiva solidària “El Gran Recapte” realitzada els 
dies 29 i 30 de novembre: 3.000 quilos d’ali-
ments als supermercats Consum, Suma i Bon 
Area; i uns 700 quilos al supermercat Dia, Co-
Aliment i la carnisseria M. Ester. Des de Càri-
tes han agraït la gran col·laboració dels veïns i 
voluntaris. L’Ajuntament va col·laborar amb el 
transport dels aliments recollits. g

El municipi es va mobilitzar el 25 de novem-
bre en motiu del Dia internacional contra la 
violència de gènere. A les 7 de la tarda i de 
forma simultània es va realitzar un flashmob 
tant al Pavelló de Vandellòs com a la Sala 
Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant. En to-

tal, uns 120 veïns i veïnes van ballar la core-
ografia que va preparar l’associació Sempre 
en Dansa. També es va fer la lectura d’un 
manifest i, a Vandellòs, es va inaugurar una 
exposició de pintura a Ca la Torre, titulada 
“Víctimes del maltractament” .

No a la violència de gènere!

Entre les actuacions més rellevants que s’han 
dut a terme en aquesta 19a recàrrega desta-
quen, a més de la substitució de 64 dels 157 
elements combustibles allotjats en el reactor, 
les modificacions de disseny relacionades 
amb el projecte Reforç de la Seguretat derivat 
de les proves de resistència, contemplades en 
les Instruccions Tècniques Complementàries 
emeses pel Consell de Seguretat Nuclear.
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Economia i treball

“Camina i aprèn” és el lema de l’empre-
sa Peudagògic, creada pel Martí Arbós, la 
Sara Barceló i l’Arnau Sabaté. Aquests tres 
veïns de Vandellòs portaven 10 anys col·
laborant voluntàriament en l’organització i 
realització d’itineraris de natura, editats per 
l’Escola Valdelors i el Centre d’Estudis de 
la Vall. Com que tots tres joves es trobaven 
a l’atur, van decidir dedicar·s’hi de manera 
professional. D’aquí sorgeix la idea d’aquest 
projecte innovador creat amb el suport del 
Servei d’Assessorament als Emprenedors 
(SAE) del Viver d’Empreses. Des d’aquest 
passat mes de setembre aquesta nova em-

presa ofereix activitats pedagògiques però 
al mateix temps lúdiques en espais naturals, 
destinades tant a centres educatius com a 
particulars; així com també rutes guiades 
per zones d’interès del nostre territori. Un 
dels elements destacats del projecte és que 
totes les seves activitats es poden fer en an-
glès. També han creat l’Aula de Natura, una 

activitat de descoberta del medi amb activi-
tats en anglès, tallers i jocs tradicionals per a 
infants i joves. Segons expliquen, és l’única 
empresa que realitza aquest tipus d’activi-
tats al municipi i pretenen donar a conèixer 
la riquesa natural i cultural de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. Més informació: www.
peudagogic.cat

“Volem donar 
a conèixer la 

riquesa natural 
i cultural del 

municipi”

eMPrenedOrS
SAe: 977 820 820

s’ofereixen 38 accions 
formatives

Desembre 2013

MÉS DE 760 
MATRICULATS, 
ALS CURSOS 
DEL VIVER 
D’EMPRESES 

na vuitantena de persones han pres 
part en les III Jornades Tècniques  
Empresarials, celebrades el passat 4 

d’octubre, al Centre Cultural Infant Pere de 
l’Hospitalet de l’Infant, sota el títol “Territori 
Cooperatiu, Territori Sostenible”. 

En aquestes jornades, organitzades per la 
mancomunitat que vetlla pel desenvolupa-
ment i la diversificació econòmica de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip 
(MIDIT), s’ha incidit en la importància de la 
cooperació entre el sector públic i privat i 
entre els municipis del territori per tirar en-
davant projectes per al desenvolupament 
econòmic i social de la zona. Amb aquesta 
finalitat, s’han dut a terme taules de debat 
dels sectors estratègics per al progrés del 

u

@idetsa
Mes informació a:
www.idetsa.net

L´oferta formativa corresponent al període 
tardor·hivern que va posar a l’abast de la 
ciutadania l’empresa municipal que vetllav 
pel desenvolupament econòmic de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant, IDETSA, ha tin-
gut molt bona acceptació. Des del mes de 
setembre s’han realitzat 761 matrícules. Cal 
destacar que un 83% dels alumnes matricu-
lats són persones aturades que volen millo-
rar les seves possibilitats d’ocupabilitat.

Aquest 4t trimestre de 2013 s’han ofert 16 
accions formatives dins dels sectors amb 
més potencial de creixement al municipi, i 
durant el 1r semestre de 2014 se n’impar-
tiran 22 més. Entre aquestes propostes for-
matives trobem: els programes a mida, els 
cursos de llarga durada i  les càpsules. g

Les III jornades tècniques
apleguen unes 80 persones

 MIDIT 2020 @MIDIT2020

territori (agroalimentari, innovació social, tu-
rístic i energètic) en les quals s’han explicat 
algunes experiències que han tingut èxit. 

Amb aquestes jornades d’inscripció gratu-
ïta, adreçades a totes les empreses i ens 
públics del territori, la MIDIT ha pretès cre-
ar un espai de trobada i de reflexió per al 
sector públic i privat, a més de generar si-
nergies de col·laboració entre tots els par-
ticipants per incentivar el sorgiment de pro-
jectes per al desenvolupament econòmic i 
social dels municipis aplegats.
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Turisme i comerç

er animar la gent a sortir al carrer 
i fomentar el comerç local, la 
Regidoria de Comerç de l’Ajuntament 

de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha 
organitzat el Mercat de Nadal, els dies 
6, 7 i 8 de desembre. Aquesta mostra 
ha aplegat una vintena de parades amb 
articles nadalencs de tot tipus.

“Amb el Mercat de Nadal volem dinamitzar 
l’activitat comercial i fomentar el comerç 
de proximitat, la majoria de les parades 
són establiments del nostre municipi. 
Cal destacar la gran implicació de les 
entitats, associacions i escoles locals en 
l’organització d’activitats per complementar 
la mostra comercial, d’aquesta manera 
podem oferir un valor afegit a veïns i 
visitants”, ha remarcat la regidora de 
Turisme i Comerç, Elidia López. g

EL MERCAT DE NADAL APLEgA 
UNA VINTENA DE PARADES

p

Desembre 2013

L’objectiu és incentivar
el comerç local

en marxa, la web 
dels productes 

locals de la mIdIt
La mancomunitat 
que aplega els mu-
nicipis de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’In-
fant, Tivissa i Pratdip 
(MIDIT) ha posat en 
marxa una pàgina 
web per promocio-
nar els productes locals. L’objectiu d’aques-
ta iniciativa és la dinamització del sector tu-
rístic i agroalimentari d’aquesta zona amb el 
suport del sector públic per tal de fer difusió 
del producte local, la qualitat d’aquest i del 
propi territori.

Les persones interessades poden comprar 
els productes posant·se en contacte amb el 
productor de forma directa. També hi trobem 
diferents receptes de cuina proposades per 
restauradors del territori i elaborades amb 
producte local, així com també un llistat 
d’allotjaments i diverses activitats que es 
poden realitzar dins del territori de la MIDIT.

AgeNdA d’Actes de NAdAL
dImArts 24
9 a 13.30h             Piscina Municipal Coberta  Casal de Nadal 
18.00h  Casal de Joves Vandellòs  Sorteig Amic Invisible
18.00h  Casal de Joves l’Hospitalet Sorteig Amic Invisible
21.00h  Casal de Vandellòs  Torronada
22.00h  Parròquia de Vandellòs  Missa del Gall (amb els nens de la catequesi)

24.00h  Parròquia de l’Hospitalet  Missa del Gall
dImecres 25
12:30h  Parròquia de l’Hospitalet  Missa de Nadal
dIjous 26
10.00h  Parròquia de Vandellòs  Missa de Sant Esteve
18.00h  Casal de Joves Vandellòs  Campionat Poker
18.00h  Casal de Joves l’Hospitalet  Campionat Just Dance
18 a 20.30h  Masia de Castelló  XVI Pessebre dels Estels
19.00h  Parròquia de l’Hospitalet  Missa de Sant Esteve
dIVeNdres 27
matí  Vandellòs   Activitat infantil “Busquem el tresor
18.00h  Centre Cultural Infant Pere:  Cinema  Percy Jackson y el mar  
     de monstruos”
19.30h  Casal de Joves l’Hospitalet Cinema: “Oz, un mundo de fantasia”
21.30h  Casal de Joves Vandellòs  Cinema: “Oz, un mundo de fantasia
dIssAbte 28
18.00h  Casal de Joves Vandellòs  Taller de manicura
18.00h  Casal de Joves l’Hospitalet Taller de manicura
18 a 20.30h  Masia de Castelló  XVI Pessebre dels Estels
19.00h  Centre Cultural Infant Pere Concert de gralles de Foment Cultural
dIumeNge 29
9.00h  Carrers de l’Hospitale  II Cursa Sant Silvestre
  (Lloc de sortida: Pl. Berenguer d’Entença)
12.15h  Parròquia de Vandellòs  Missa de la Festa de la Sagrada Família
12.30h  Parròquia de l’Hospitalet  Missa de la Festa de la Sagrada Família
17.00h	 	 Casal	de	Joves	l’Hospitalet	 Taller	de	decoració	floral
18.00h  Centre Cultural Infant Pere Concert de Nadal
18 a 20.30h  Masia de Castelló  XVI Pessebre dels Estels
19.00h	 	 Casal	de	Joves	Vandellòs		 Taller	de	decoració	floral
dILLuNs 30
9 a 13.30h  Piscina Municipal Coberta  Casal de Nadal 
18.00h  Biblioteca Infant Pere  Taller de Nadal (caretes d’escuma)
18.00h  Casal de Joves Vandellòs  Campionat de Ping Pong
18.00h  Casal de Joves l’Hospitalet Taller de Pop Cakes

dImArts 31
matí   Vandellòs i l’Hospitalet  L’Home dels Nassos
9 a 13.30h  Piscina Municipal Coberta  Casal de Nadal 
19.00h  Parròquia de l’Hospitalet  Missa de primeres vespres 
     de Sta Maria
21.00h  Pavelló de Vandellòs  Sopar i Ball de Cap d’Any
21.00h  Pavelló de l’Hospitalet  Sopar i Ball de Cap d’Any
21.30h  Casal de Masriudoms  Sopar i Ball de Cap d’Any
dImecres 1
10.00h  Parròquia de Vandellòs  Missa
12.30h  Parròquia de l’Hospitalet  Octava de Nadal. Missa de Santa Maria
dIjous 2
10 a 14.00h  Piscina Municipal Coberta  Parc Aquàtic
11 a 13.00h i 16 a 19.30h Pavelló de Vandellòs  Parc de Nadal
16 a 20.00 h  Pavelló l’Hospitalet de l’Infant Parc de Nadal
18.00h  Casal de Joves Vandellòs  Campionat de Just Dance
18.00h  Casal de Joves l’Hospitalet Campionat de Poker
dIVeNdres 3
10 a 13 h i 16 a 20 h  Pavelló l’Hospitalet de l’Infant Parc de Nadal
11 a 13.00h i 16 a 19.30h Pavelló de Vandellòs  Parc de Nadal
19.30h  Casal de Joves l’Hospitalet Cinema: “Gravity”
21.30h  Casal de Joves Vandellòs  Cinema: “Gravity”
dIssAbte 4
10 a 13 h i  Pavelló l’Hospitalet de l’Infant Parc de Nadal
16 a 20 h     
17.00h  Casal de Joves Vandellòs  Ginkana Jove
17.00h  Casal de Joves l’Hospitalet Ginkana Jove
dIumeNge 5
12.15h  Parròquia de Vandellòs  Missa
17.00h  Casal de Joves Vandellòs  Ginkana Jove
17.00h  Casal de Joves l’Hospitalet Ginkana Jove
18.00h  Carrers de l’Hospitalet  Cavalcada de Reis
19.00h  Parròquia de l’Hospitalet  Primeres vespres de l’Epifania del Senyor
19.30h  Carrers de Masriudoms  Cavalcada de Reis
20.00h  Carrers de Vandellòs  Cavalcada de Reis
dILLuNs 6
12.15h  Parròquia de Vandellòs  Missa
12.30h  Parròquia de l’Hospitalet  Missa. Festa de l’Epifania del Senyor
18.00h  Casal de Joves Vandellòs  Regals Amic Invisible
18.00h  Casal de Joves l’Hospitalet Regals Amic Invisible

Nota:  Pot haver-hi canvis en els horaris. Més informació a  les webs  municipals:  www.vandellos-hospitalet.cat i  www.hospitalet-valldellors.cat 
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Joventut

El Casal de Joves de l’Hospitalet de l’Infant va celebrar el segon 
aniversari del nou local, situat a les Escoles Velles, aquest passat 
23 de novembre. En homenatge als dos anys de la nova ubicació 
d’aquest equipament, des de la Regidoria de Joventut es va orga-
nitzar una festa on la música era la protagonista. Així durant la tarda 
del dissabte, els joves van poder gaudir de l’actuació del grup de 
Combos de l’Escola de Música,  del concert de Púa en mí  i de la 
sessió del dj Albert Álvarez.

Desembre 2013

MOLTA PARTICIPACIó  EN LES 
ACTIVITATS jUVENILS

segoN ANIVersArI deL cAsAL 
de joVes de L’hospItALet

l programa d’activitats organitzat per 
la Regidoria de Joventut acomiada 
l’any 2013 amb molt bons resultats 

de participació. Sessions de cinema, tallers, 
competicions... són algunes de les activitats 
incloses dins del programa “Fest@’l teu” 
d’aquest últim trimestre de 2013. Aquest 
també inclou un seguit de propostes nada-
lenques com ara els tallers de cuina o la 
celebració del Nadal Jove. A més, durant 
aquestes festes s’amplien els dies d’obertu-
ra i l’horari dels Casals de Joves.

Així mateix, cal destacar la bona acollida de 
les diverses activitats organitzades per cele-
brar Tots Sants: la 2a edició del Passatge del 
Terror, que va convertir el Casal de Joves de 
l’Hospitalet en un túnel terrorífic pel qual van 
passar més de 200 persones; la 2a Camina-
da Zombie, a càrrec de la Colla de Tabalers 
de Foment Cultural; i la Castaween Party, 
celebrada al Poliesportiu de l’Hospitalet. g

e

Unes 450 van gaudir de la tercera edició del Festival Jove de Van-
dellòs, l’Aglà, celebrat el 23 de novembre, al Pavelló Municipal. El 
festival, que va començar a dos quarts de dotze de la nit i es va allar-
gar fins a altes hores de la matinada, va comptar amb les actuacions 
dels grups: La Sra. Tomassa, Els Catarres, Aspencat i dj OGT. Un 
any més, l’Associació de Joves de Vandellòs ha organitzat aquest 
festival amb la col·laboració d’una vintena dels seus socis i el suport 
de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

eL III festIVAL AgLÀ ApLegA 
450 persoNes

segueIx-Nos A:

@CasalJoves

Casal Joves
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entenars de persones han assistit 
a la primera edició de la Fira Esport 
de Muntanya, que es va celebrar el 

passat diumenge 20 d’octubre a Vandellòs. 
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant ha fet una valo-
ració positiva d’aquest esdeveniment: “s’han 
complert les expectatives de la mostra, que 
consistien en promoure els esports de mun-
tanya, així com donar a conèixer i dinamitzar 
la part interior del municipi, ja que aquesta 
zona disposa d’un entorn natural idoni per a 
realitzar diversos tipus de pràctiques espor-
tives”, segons ha afirmat la regidora d’Es-
ports, Pilar Morales.

Esports

c El camp de futbol de Vandellòs va acollir una 
variada mostra comercial d’articles de mun-
tanya i un mercat d’ocasió amb una dotzena 
d’estands. Paral·lelament també es realitza-
ven exposicions i actes per a tots els públics. 
En aquest sentit, moltes famílies es van 
apropar a la fira per gaudir de les diverses 
activitats infantils gratuïtes amb inflables, ro-
còdrom i tir amb arc, entre d’altres, a més de 
passejos amb poni i cavall. 

Per altra banda, la conferència de l’esportis-
ta Òscar Cadiach, el primer català en realit-
zar l’ascensió a l’Everest sense oxigen artifi-
cial, i la presentació de les Rutes de BTT pel 

LA 1a FIRA ESPORT DE MUNTANyA 
APLEgA A CENTENARS DE PERSONES

L’Àrea d’Esports i el 
Centre Excursionista 
Serres del Mestral han 
creat un recull de Rutes 
de BTT que recorren el 
municipi.  Es tracta de 
8 itineraris, recentment 
habilitats i senyalitzats, 
que transcorren per tots 
els pobles del municipi 
(Vandellòs, Masboque-
ra, Masriudoms, l’Hospi-
talet de l’Infant i l’Alma-
drava) i que permeten 
apreciar·ne la bellesa paisatgística, que 
es caracteritza per la seva combinació de 
mar i muntanya. N’hi ha de diversos graus 
de dificultat (fàcil, mitjana i alta) i estan 
adreçats a tots els públics, d’aquesta ma-
nera trobem des de sortides familiars fins 
a sortides de nivell expert. 

Per tal que els ciutadans i turistes coneguin 
aquests itineraris, l’Àrea d’Esports ha editat 
uns fulletons desplegables que es poden 
trobar a diversos punts d’informació repartits 

una vuitena de rutes de btt a l’abast de 
tothom

en zones turístiques del municipi (Casa de 
la Vila de l’Hospitalet de l’Infant, oficines de 
turisme, instal·lacions esportives, casals so-
cials...). Així mateix, s’ha habilitat la pàgina 
web www.rutesbtt.cat on es pot trobar infor-
mació dels itineraris. 

Per altra banda, al llarg de les diverses rutes 
i davant dels punts d’informació hi ha panells 
amb codis QR, d’aquesta manera els usua-
ris es poden descarregar tota la informació 
directament al seu smartphone. 

El Grup de Bitlles del Foment  Cultural 
de l’Hospitalet de l’Infant s’ha proclamat 
campió del Campionat Intercomarcal 
de Bitlles d’aquesta temporada 2013. 
Aquesta ja és la vuitena vegada que 
l’equip de l’Hospitalet de l’Infant asso-
leix el primer lloc de la classificació ge-
neral proclamant·se campió d’aquest 
torneig i el sisè any consecutiu. 

Pel que fa als altres equips del mu-
nicipi, el de Vandellòs ha quedat en 
catorzena posició mentre que el Mas-
boquera ha quedat en el setzè lloc.

El campionat està organitzat per la Co-
ordinadora Intercomarcal de Bitlles. 

S’ha celebrat  durant  20 jornades de 
joc,  de març a octubre,  on han parti-
cipat 21 pobles. 

eL grup de 
bItLLes de 

fomeNt cuLturAL, 
cAmpIó de LA 

INtercomArcAL

Desembre 2013

municipi van omplir de gom a gom la sala 
d’actes de la recent inaugurada Ca la Torre.

Durant tota la jornada es van poder practicar 
diferents activitats esportives, com per exem-
ple, la caminada del matí en motiu del 49è 
Dia del Camí de Muntanya de la IV vegueria 
organitzada pel Centre Excursionista Serres 
del Mestral. Aquesta iniciativa va aplegar més 
de 200 persones, en un recorregut que anava 
des de la Masia de Castelló fins als Dedalts 
passant per la Font del Beltran. Així mateix, 
les activitats esportives que es van realitzar 
a la tarda també van tenir molta participació, 
uns 120 esportistes es van apuntar a la ruta 
amb BTT, a la pedalada sostenible i a la ca-
minada popular. 

La fira va comptar amb la col·laboració del 
Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vande-
llòs, l’Associació de Voluntaris de Protecció Ci-
vil de l’Hospitalet de l’Infant, el Consell Espor-
tiu Baix Camp i la Diputació de Tarragona. g

Totes les activitats van tenir molt bona acceptació
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a piscina municipal coberta de l’Hospi-
talet de l’Infant acull novament classes 
de fisioteràpia aquàtica destinades a 

dones operades de càncer de mama. Aquest 
és el segon any que es realitza aquesta acti-
vitat al municipi. L’objectiu és la rehabilitació 
i la prevenció de l’edema limfàtic o limfoe-
dema en dones intervingudes de càncer de 
mama. Cada curs consta d’unes 15 sessi-
ons i hi assisteixen una mitja de 10 dones. 

Aquesta és una de les activitats aquàtiques 
incloses dins del programa “Molt per viure” 
de l’Associació Espanyola Contra el Càncer 
– Catalunya Contra el Càncer de Tarragona 
(AECC) i que compta amb la col·laboració 
de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Les interessades en rebre aquest servei 
gratuït de fisioteràpia i rehabilitació especi-
alitzada han de posar·se en contacte amb 
l’AECC (Av. Ramon i Cajal, 29, 1r A, 43001 
Tarragona; telèfons 977 222 221 i 977 222 

293) o amb l’Àrea d’Esports (Pl. Àster s/n, 
43890, l’Hospitalet de l’Infant; telèfon 977 
820 523). L’entrada a la piscina coberta de 
l’Hospitalet serà gratuïta per a les empa-
dronades al municipi; i tindrà un preu d’1,5 
euros per a les persones de fora de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Amb la voluntat d’actuar i incidir en la pre-
venció, informació i conscienciació del 
càncer, així com en la rehabilitació de les 
persones que han patit aquesta malaltia, 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, l’empresa municipal que gestiona 
les instal·lacions esportives (Llastres Ser-
veis Municipals, SL) i l’Associació Espa-
nyola Contra el Càncer – Catalunya Contra 
el Càncer de Tarragona (AECC) van signar 
un conveni de col·laboració el mes d’octu-
bre de l’any passat. D’aquesta manera el 
consistori cedeix a l’associació les instal·
lacions de la piscina municipal coberta de 
l’Hospitalet de l’Infant per realitzar aques-
tes activitats.

Les sessions es realitzen a la piscina coberta de l’Hospitalet

FISIOTERÀPIA AqUÀTICA 
PER A DONES OPERADES 

DE CÀNCER DE MAMA

Un total de 138 atletes van participar el 
passat 5 d’octubre a la 23a edició de la 
Milla Urbana de Vandellòs. Aquesta cita 
esportiva tan tradicional al nostre munici-
pi va tornar a aplegar atletes d’arreu de la 
demarcació tarragonina com Ascó, Reus o 
Gandesa, així com altres parts de Catalu-
nya, com Sant Quirze, Tàrrega o Vilafranca 
del Penedès. Un any més, la majoria dels 
nens i nenes del poble també hi van com-
petir. Aquest esdeveniment esportiu, orga-
nitzat pel Centre Cultural Esportiu i Recrea-
tiu de Vandellòs, pretén animar les famílies 
a participar·hi i a passar una bona estona 
fent esport pels carrers del poble.

Més de 400 judoques van omplir el pavelló es-
portiu de l’Hospitalet de l’Infant durant el pas-
sat dissabte 16 de novembre. I és que aquest 
poble del municipi va ser la seu de la Copa de 
Catalunya de Judo de les categories infantil 
(sub·15) i cadet (sub·17). Aquesta jornada de 
judo és una de les dos que puntua, juntament 
amb el campionat de Catalunya, per partici-
par al campionat d’Espanya. El campionat va 
ser organitzat per la Federació Catalana de 
Judo amb la col·laboració del Club de Judo 
de l’Hospitalet i l’Ajuntament del municipi. g

eL cLub NÀutIc 
pArtIcIpA AL muNdIAL 

rs:x juVeNIL 
L’equip de windsurf del Club Nàutic 
Hospitalet· Vandellòs va obtenir bons 
resultats al Campionat del Món de RS:X 
Juvenil 2013 disputat al mes d’octubre 
a Civitavecchia (Itàlia). Dos dels seus 
regatistes  es van classificar en els 30 
primers llocs d’aquesta regata de 5 
dies. L’equip estava format per Víctor 
Fernández , Eduard García , Toni Bonet 
i Ignasi Segado sota la supervisió del 
tècnic del Club, Toni Colomar .

L

LA copA cAtALANA de 
judo es dIputA A 

L’hospItALet 

èxit de la xxIII 
milla urbana
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Més de 200 persones del nostre mu-
nicipi van pedalar i caminar a favor de 
la mobilitat sostenible i segura.  Unes 
activitats organitzades des de l’Àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant i promo-
gudes per la Generalitat de Catalunya. 

Un total de 154 persones van participar 
el diumenge 13 d’octubre en la  Pedala-
da sostenible de l’Hospitalet de l’Infant. 
Per altra banda, la pedalada i camina-
da de Vandellòs que es va celebrar el 

més de 200 persones a favor de la mobilitat sostenible
20 d’octubre, coincidint amb la 1a Fira 
d’Esport de Muntanya, va reunir més de 
60 persones.

Cal recordar que aquestes activitats 
s’emmarquen dins de la celebració de 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura 2013, que sota el lema “Aire net, 
fes el pas”, té com a objectiu conscien-
ciar la ciutadania sobre la necessitat 
d’evitar l’ús del cotxe a favor de l’ús del 
transport públic i altres modes de trans-
port més sostenibles. 

Medi

Salut

Àrea de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment ha instal·lat diverses barreres 
per restringir el pas de vehicles mo-

toritzats en una desena de senders de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant. La mesura 
s’ha dut a terme atenent la petició i amb la 
col·laboració del Centre Excursionista Ser-
res del Mestral. “Aquesta acció compleix 
amb un doble objectiu: per una banda, es 

es hemorroides o morenes són 
un trastorn benigne i freqüent 
que consisteix en la dilatació 

de les venes de l’anus. Es relacionen 
amb el restrenyiment, la vida seden-
tària (moure’s poc), l’obesitat, el part, 
el ciclisme o l’equitació. Es manifesten 
com uns bonys dintre o fora de l’anus 
(hemorroides internes o externes) i 
poden produir des de cap símptoma 
fins picor, cremor, dolor o sagnat. Els 
símptomes poden variar al llarg del 
temps i passar temporades molt llar-
gues sense molèsties, sobretot si se-
gueix les següents indicacions: 

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

L
Les hemorroIdes

S’INSTAL·LEN BARRERES ALS SENDERS 
Desembre 2013

Què puc fer per preVeNIr I cuIdAr Les hemorroIdes? 
Hàbit deposicional i higiene 
Procuri evitar el restrenyiment amb una dieta rica en fibra 
(fruites, verdures, cereals), begui abundant aigua i faci exer-
cici de forma regular. Eviti estar-se massa temps seguit as-
segut a la tassa del wàter. Eviti realitzar grans esforços amb 
la defecació. No reprimeixi la sensació de defecar. Renti’s 
sempre després d’anar de ventre amb aigua tèbia o fresca, 
mai calenta. Eixugui’s bé i sense refregar, pressionant suau-
ment amb una tovallola. 

Si té morenes que li surten amb la defecació, introdueixi-les cap 
a dintre suaument després d’anar de ventre. Si no pot, procuri 
que no toquin la roba posant un cotó o gasa amb crema neutra. 
Quan	les	tingui	inflamades	renti’s	amb	aigua	freda,	o	glaçons	de	
gel. Després posi’s pomada per les hemorroides durant 5-7 dies. 
Procuri fer repòs. Segueixi la dieta per evitar el restrenyiment 
molt estrictament durant aquells dies. 

Alimentació 
Eviti picants, mostassa, pistatxos, cafè, xocolata, alcohol 
(licors, vi, cervesa,...) i begudes amb gas. Eviti menjar molt 
salat (formatges forts, olives, anxoves, enllaunats....), o molt 
àcid (vinagre, taronja, pinya, maduixes, pomelo, kiwi,...). El 
marisc, els formatges forts i els fruïts secs també poden 
afectar. Vostè pot provar quins d’aquests menjars li provo-
quen molèsties i quins no. 

Què he de fer sI sAgNo per L’ANus? 
És possible que sagni alguna vegada. Si li passa, ha de con-
sultar al metge per tal que valori el seu cas. 

Què he de fer sI tINc doLor moLt INteNs? 
A vegades, les hemorroides es trombosen (es forma un coàgul 
dur) donant un intens dolor que s’alleuja amb un senzill proce-
diment. Les morenes molt avançades es poden operar o es-
clerosar si donen moltes molèsties o es trombosen molt sovint.

L pretén protegir aquests espais naturals, que 
inclouen senders empedrats d’un alt valor 
històric; i per l’altra, afavorir el senderisme 
i el turisme d’interior”, ha assenyalat el regi-
dor de Medi Ambient, Joaquim Gracia. 

Aquestes barreres s’han ubicat en diferents 
punts estratègics d’aquestes vies que re-
corren el municipi i s’hi ha instal·lat la se-

´ L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Vandellòs informa que s’ha 
canviat la ubicació dels contenidors 
de reciclatge d’oli vegetal i de restes 
vegetals i poda per tal de poder do-
nar un millor servei a la ciutadania.

nyalització de prohibició corresponent. Els 
materials de construcció, la fusta i el ferro,  
pretenen la integració d’aquests elements 
dins el paisatge, a més de ser respectuo-
sos amb el medi ambient. La Generalitat 
de Catalunya finançarà el 70% de l’import 
d’aquests treballs, mitjançant una subven-
ció sol·licitada pel consistori. 

Així mateix, recentment s’han dut a terme 
tasques de neteja i desbrossament dels ca-
mins i senders del municipi. El terme muni-
cipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té 
una xarxa de camins i pistes forestals d’uns 
180 km. Això fa que l’Ajuntament estigui tre-
ballant contínuament en la millora i mante-
niment d’aquestes vies, per fer·les més ac-
cessibles i poder evitar i extingir incendis. g



REVISTA
LA16

Cultura

CA LA TORRE,EL CENTRE D’INTERPRETACIó 
DE LA hISTòRIA DE VANDELLòS

n el marc de la Festa Major de Van-
dellòs es va inaugurar Ca la Torre, un 
nou equipament cultural situat a la 

plaça Gil·Vernet. Un projecte promogut per 
l’Ajuntament, a través de l’empresa munici-
pal (IDETSA). Aquest edifici protegit de 982 
m2 està inclòs dins del Catàleg del patrimoni 
històric artístic del planejament vigent. 

Després de les obres de reforma, aquest edifici 
acull ara un centre d’interpretació de la història 
de Vandellòs. El recorregut comença amb l’ex-
plicació de la història de Ca la Torre, de la torre 
de defensa annexa i de les Famílies Gil i Gil·
Vernet. En altres sales es poden conèixer els 
orígens de Vandellòs i el seus voltants, l’entorn 
natural del municipi, així com també, el passat 
rural i les tradicions del territori. Finalment, es 
visita la torre medieval annexa, restaurada an-
teriorment, anomenada la Torre que tenia una 
funció defensiva i de vigilància.  

A més, la primera planta d’aquest edifici al-
berga la seu de l’arxiu històric municipal, el 
qual s’ha dotat dels requeriments tècnics 
que marca el Reglament d’Arxius Municipals 
per poder·lo incloure dins la Xarxa d’Arxius 
Històrics de Catalunya.  

Per altra banda, Ca la Torre també disposa 
d’una sala d’actes, una sala a l’aire lliure, un 
espai de jardí públic i espais polivalents per 
a usos culturals. Cal destacar, que la sala 
polivalent “Els Dedalts” alberga una obra del 
mestre pintor Dionís Baixeres i Verdaguer 
(1862· 1943), una donació del Dr. J.M. Soler 
i Escoda, veí de Vandellòs.

En els treballs de rehabilitació s’ha intentat 
mantenir la major part de l’edifici original 
però adaptant aquestes instal·lacions a la 
normativa vigent (accessibilitat, seguretat, 
aïllament...). D’aquesta manera, es conser-
ven la xemeneia, bigues de fusta, balcons, 
forjats, sitges de grà i la barbacana amb les 
teules pintades, entre d’altres elements. 

També acull la seu de 
l’arxiu històric municipal

e

Des de l’Àrea de Cultura i Patrimoni s’han programat diverses activitats per tal de mostrar 
a la ciutadania el fons documental de que disposa l’arxiu històric de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, instal·lat a la primera planta de Ca la Torre. Amb aquest objectiu, durant el primer 
semestre de 2014 s’oferiran 5 exposicions per fer difusió d’alguns dels documents més 
importants o de les noves adquisicions d’aquest servei municipal. Així mateix, és previst 
organitzar activitats complementàries a les exposicions (conferències, xerrades...). 

Programa d’activitats de difusió del fons de l’arxiu 

Les obres de restauració, que es van ini-
ciar al mes de desembre del 2011, es van 
adjudicar inicialment a la Constructora 
Incoex BS, S.L. i els ha finalitzat l’empre-
sa Becsa, per un total d’un milió d’euros, 

El primer acte oficial dut a terme a 
Ca la Torre va ser la presentació 
del llibre “Casa La Torre de Vande-
llòs”, de Joan Vernet i Borràs. Un 
llibre editat per l’Ajuntament del 
municipi i publicat per Cossetània 
Edicions dins de la col·lecció ‘Les 
nostres arrels’. L’obra, com el seu 
nom indica, explica la història de 

 presentació del llibre de joan Vernet
Ca la Torre amb documentació que 
data des de principis del segle XV. El 
llibre també tracta la llarga nissaga de 
les famílies Gil Vernet, antics propie-
taris de l’antiga casa pairal que han 
comptat amb diverses generacions de 
metges de renom internacional. L’ac-
te va omplir la sala a l’aire lliure “Els 
Llorers”, el passat 27 de setembre. g

aproximadament. Aquest projecte, inclòs 
en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Ge-
neralitat 2008·2012 (PUOSC), ha estat 
redactat pels arquitectes Joan Figuerola, 
Joan C. Gavaldà i Jordi J. Romera. 
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L’Antena del Coneixement de la URV de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha organitzat, 
amb el patrocini de la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni de l’Ajuntament, diversos cicles de 
conferències a càrrec d’experts en les matèri-
es tractades, en concret, sobre salut i el Corre-
dor del Mediterrani. 

Durant els dilluns del mes d’octubre la Sala 
Bonet Castellana del Centre Cultural Infant 
Pere va ser l’escenari de les Jornades de la 
Salut, que van incloure 4 conferències que 
tractaven diversos temes relacionats amb la 
nutrició i  l’alzheimer. 

Per altra banda,el Corredor del Mediterrani va 
ser el tema central de les segones jornades 
que es van celebrar durant el mes de novem-
bre i desembre. En aquestes xerrades es va 
analitzar aquesta infraestructura des de di-
ferents vessants: la situació actual, l’impacte 
econòmic, els reptes i les oportunitats.

torNeN Les jorNAdes 
de L’ANteNA deL 

coNeIxemeNt urV

Desembre 2013

Aquesta temporada les bibliote-
ques de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant han introduït novetats al 

programa d’activitats que realitzen amb 
l’objectiu de fomentar la lectura entre els 
ciutadans del municipi. 

Entre aquestes novetats trobem, per 
exemple, l’hora del conte en anglès que 
s’ha realitzat amb la col·laboració de les 
escoles de primària del municipi. També 
s’ha realitzat un taller literari per a infants 
titulat “L’Odissea d’Homer”, amb l’objectiu 
d’acostar als infants a la literatura clàssi-

Una mitjana de 150 usuaris diaris

MÉS ACTIVITATS A LES 
BIBLIOTEqUES  

A ca barrejant la lectura amb activitats lú-
diques. Per altra banda, els usuaris dels 
centres de dia del municipi també es van 
traslladar fins a la Biblioteca Infant Pere de 
l’Hospitalet per participar de l’activitat de 
conta contes. 

Durant tot l’any les biblioteques del muni-
cipi organitzen diverses activitats dirigides 
a totes les edats entre les que trobem els 
clubs de lectura, els conta contes familiars 
i les visites guiades amb els centres edu-
catius, entre d’altres. Aquests equipaments 
reben una mitjana de 150 usuaris diaris. g 

La 16a edició del “El Pessebre dels Estels”, 
comptarà amb noves escenes i nous es-
pectacles. Aquest any s’hi podran trobar la 
representació d’una trentena d’escenes i la 
participació de més de 300 col·laboradors. 
Tot això, els dies 26, 28 i 29 de desembre, de 
les 18 a les 20.30 hores. El preu de les entra-
des serà de 4 euros, per als nens d’entre 4 i 
9 anys; i de 7 euros, per a la resta de públic. 
Els menors de 4 anys no hauran de pagar. 
Amb aquesta entrada, que es pot comprar al 
arribar a Castelló, els visitants podran pas-
sejar lliurement pel poble i menjar una torra-
da de pa amb cansalada. L’Associació de la 
Masia de Castelló és l’entitat que organitza el 
Pessebre Vivent, amb el patrocini de l’Ajunta-
ment de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i la 
col·laboració d’ANAV, la Diputació de Tarra-
gona i diverses empreses locals. Més infor-
mació www.masiadecastello.cat.

NoVetAts AL 
pessebre deLs 

esteLs 

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant està realitzant la catalogació 
del conjunt de restes de les fortificacions 
de la Guerra Civil del Coll de Balaguer. 
“Volem protegir i difondre aquest conjunt 
històric. Aquests són els treballs previs 
necessaris per tal d’elaborar un docu-
ment que estableixi els criteris d’inter-
venció en un futur, i poder, entre altres 
accions, dissenyar un itinerari de visita 

adequat. La idea és 
que, posteriorment, 
es pugui dotar 
aquest espai d’una 
correcta senyalit-
zació i s’organitzin 
visites obertes al 
públic”, afirma la 
regidora de Cultura 
i Patrimoni, Àngels 
Pérez.

Aquests treballs de 
catalogació els està 
duent a terme un 
equip d’investigadors 

de  l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de la Universitat Rovira i Virgili encapçalat 
pel Dr. Guillermo Zuaznábar Uzcudun. Les 
tasques, que van començar al mes d’octu-
bre, consisteixen en estudiar, realitzar fo-
tografies i confeccionar fitxes de cadascun 
dels elements. Aquestes restes del Coll de 
Balaguer tenen un important valor històric i 
paisatgístic molt vinculat al seu entorn natu-
ral enmig del mar i de la muntanya.

s’estan catalogant les
restes del coll de balaguer
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Ensenyament Desembre 2013

PROP DE 750 BENEFICIATS 
DELS AjUTS PER LA COMPRA 
DE LLIBRES DE TExT
L’Ajuntament hi ha destinat gairebé 87.000 euros 

n total de 748 alum-
nes s’han beneficiat 
del programa muni-

cipal de subvenció de llibres 
de text per al curs 2013·2014 
(uns 44 beneficiats més res-
pecte l’any anterior). La ma-
joria d’aquests alumnes són 
estudiants de l’Escola Mes-
tral i de l’Institut Berenguer 
d’Entença (d’ESO) i, en una 
menor proporció de l’Escola 
Valdelors, les llars d’infants 
municipals i Batxillerat i ci-
cles formatius de l’institut. A 
aquests ajuts, l’Ajuntament 
hi ha destinat gairebé 87.000 euros, uns 
5.000 euros més respecte el curs passat. 
D’altra banda, l’import mitjà de les subven-
cions és de 102 euros.

Els beneficiaris són els alumnes empadro-
nats al municipi abans de l’1 de gener de 
2013. En concret, s’ha subvencionat en un 
50% el preu dels llibres de text, impresos 

u

i digitals, i els ordinadors escolars dels 
alumnes que cursen ESO, Batxillerat i Ci-
cles Formatius a l’institut; així com el preu 
dels llibres de text dels alumnes de les es-
coles Mestral i Valdelors i les llars d’infants 
Sol i Vent i Patufets. Aquests ajuts han 
estat del 75% per aquells alumnes que fa 
més de 3 anys que estan empadronats al 
municipi. 

L’Institut berenguer d’entença celebra 
el seu 25è aniversari

s’hAN formAt 
uNA QuINZeNA 
de pAreLLes 

LINgüístIQues 

El programa ‘Voluntariat per la llengua’ ha 
aconseguit formar enguany al municipi un to-
tal de 15 parelles lingüístiques.  Els membres 
d’aquestes parelles van ser presentades el 
passat 29 d’octubre al Centre Cultural Infant 
Pere de l’Hospitalet de l’Infant. Aquest pro-
grama està coordinat pel Centre de Norma-
lització Lingüística de l’Àrea de Reus des de 
l’any 2003. Consisteix en posar en contacte 
una persona major d’edat que parla català 
habitualment amb una altra que té coneixe-
ments bàsics de la llengua i que vol practicar 
el català en un context real i relaxat. D’aques-
ta manera, es trobaran una hora setmanal 
durant 10 setmanes. g

Per celebrar el seu 25è aniversari, l’Insti-
tut Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de 
l’Infant, ha organitzat diverses activitats. 
Així, el passat dijous 17 d’octubre, va tenir 
lloc l’acte d’inauguració de la celebració 
d’aquesta efemèride. Els assistents a l’acte 
van poder gaudir de l’actuació de la coral i 

el grup d’acordionistes de l’Escola Municipal 
de Música, d’una xerrada i de la projecció 
d’un audiovisual en què es va fer un repàs a 
la història d’aquest centre educatiu. De cara 
a final de curs és previst realitzar una fes-
ta amb els alumnes i professors que al llarg 
d’aquests anys han format part de l’institut.

Les instal·lacions de l’Escola Àster de 
l’Hospitalet de l’Infant acullen les clas-
ses del curs semipresencial del Cicle 
Formatiu de Grau Superior d’Auto-
matització i Robòtica Industrial im-
partides per l’ Institut Compte de Rius 
(Tarragona) i destinades al personal 
treballador de l’ANAV o les seves em-
preses col·laboradores. L’objectiu és 
que aquests treballadors puguin com-
binar les activitats presencials al cen-
tre amb les activitats no presencials

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospita-
let, conscient de la necessitat sorgida 
al territori i relacionada amb aquest 
sector d’activitat, va signar un conveni 
de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, el passat 25 de setem-
bre. D’aquesta manera el consistori 
cedeix aquests espais que compten 
amb les condicions necessàries per 
impartir aquesta activitat formativa.

L’escoLA Àster 
AcuLL uN curs per 
ALs trebALLAdors 

d’ANAV
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SOCIETAT DE CAçADORS 
SANT ISIDRE DE VANDELLòS 

Entitats

envia´ns la teva recepta a:
larevista@vandellos-hospitalet.cat

ELABORACIó:
Barregem el llard o sagí amb el sucre. Afegim  
els rovells i anem tirant la farina fins que quedi 
una massa consistent però tova, que sigui fàcil 
de treballar amb les mans. Llavors aplanem la 
massa amb un corró fins que tingui un  1 cm de 
gruix, aproximadament. Amb l’ajuda de mot-
lles anem fent trossos de pasta amb les formes 
o figures  que es vulguin: cors, estrelles, trian-
gles… Posem les figuretes en una llauna, les 
untem amb clara d’ou batuda i hi tirem sucre 
per sobre. Cal coure-les  al forn fins que quedin 
daurades. Espero que us agradin!

questa entitat local va néixer quan 
un grup d’aficionats va decidir cre-
ar una àrea privada de caça a Van-

dellòs. Les activitats que duen a terme són 
la caça, el tir al plat i la col·laboració amb 
altres entitats i actes, com per exemple, la 
Marató de TV3 a la que fan una aportació 
anual.

L’objectiu de l’entitat és la gestió i aprofitament 
cinegètic del coto nº 10.199, així com la regu-
lació i control del compliment de les normati-
ves de caça. També estan donant resposta 
a la problemàtica del jabalí (porc senglar) als 
pagesos de l’àrea, tramitant esperes durant la 
temporada de veda per una caça selectiva.

Actualment compten amb 95 socis de totes 
les edats, la gran majoria homes. Quasi bé 
tots els socis són caçadors perquè l’esport 
de la caça els ve  de diverses generacions, 

tot i que alguns dels joves 
que han entrat són nous 
en aquest esport. Cal dir 
també que alguns page-
sos s’han fet socis per col·
laborar amb l’entitat. 

Les espècies que es po-
den caçar a la seva àrea 
privada són: jabalí, perdiu, 
conill, becada, tudó i tord. A 
dia d’avui tenen molt pocs 
socis que es dediquin a 
la caça de la perdiu, a di-
ferència del jabalí que durant la temporada 
2012·2013 es van capturar sobre els 100 
exemplars.

Per altra banda, el tir al plat és també una 
secció que hi ha dins de l’entitat. Per poder 
gaudir d’aquest esport calen silenci, preci-

dAdes de L’eNtItAt
presIdeNt: Jaume Sabaté 
VIcepresIdeNt: Octavi Moix.
secretArI: Ramón Arbós.
tresorer: Eduard Moix.
VocALs: Joan Domingo Vergés; Antoni Galindo; Josep 
Racionero; Joan Racionero; Francisco Martínez i Josep 
Sabaté.
dAdes de coNtActe
AdreçA: C/Remullà de Vandellòs 
correu eLectròNIc: santisidre1975@gmail.com
ANy de fuNdAcIó: 1975
Nombre de socIs: 95
prINcIpALs ActIVItAts: 
Manteniment del coto de caça
Practicar l’esport de la caça major i menor de setembre 
a febrer
Tir al plat durant tot l’any

sió, nervis d’acer i, sobretot, punteria. 

“Formar part de l’entitat ens fa sentir part de 
la història i respecte a les nostres muntanyes, 
ajudant a la vigilància i preservació d’aquest 
espai d’interès municipal”, afirmen de des de 
la junta de la Societat de Caçadors Sant Isidre.

A

Cuina

Desembre 2013

g 2 Rovells d’ou
g 200 gr. de sagí (llard)
g 200 gr. de sucre
g 1 Pell de llimona ratllada
g 400 gr. de farina
g Clara d’ou

INgREDIENTS

eNsAgINAdes cuINer:  juan domingo Verges gisbert
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leS enTreViSTeS de lA rÀdiO

Llicenciat en quatre carreres 
alhora, s’ha convertit en un 

dels millors economistes 
del món. Radio l’Hospitalet 

de l’Infant va tenir l’oportunitat 
de parlar amb ell a Salou, 

on va participar a les Jornades 
Gresol com a conferenciant.

Quina és la situació econòmica del país?
La nostra economia va baixant perquè l’indi-
cador econòmic del PIB també va baixant i 
no tenim més eines per poder-lo augmentar. 
També estem endeutats a més no poder. 

Realment  vostè creu que estem sortint 
d’aquesta situació?
El deutor que s’ha portat malament se li han de 
manar deures i posar-li unes condicions. Sem-
pre que hi ha un rescat, hi ha uns esclaus. Ja vaig 

dir fa més d’un any que els esclaus som nosaltres. 
Mai més tornarem a gaudir d’aquells meravello-
sos anys que vam viure  del 2005 al 2007. 

Com podem sortir d’aquesta situació?
Hem de sortir-ne amb una disciplina molt for-
ta i rigorosa. Com quan un està malalt, hem de 
posar en marxa dos tipus de teràpia: una que 
és de shock, immediata, i una altra que és més 
lenta. Ara estem en la primera teràpia i hem de 
seguir-la durant dos o tres anys, serà molt di-

José María 
gay de liébana, 

economista 

Comunicació

segueIx LA INformAcIó LocAL A: 
www.vandellos-hospitalet.cat

@ajuntament_vh
@radiohospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-hospitalet.cat
ràdio hospitalet tv-Vandellòs

La tVV emet un 
programa especial 
dedicat al nucli de 

castelló
urant el mes de desembre, el nucli 
de Castelló pren protagonisme en 
la programació de la Televisió de 

Vandellòs. Ho fa coincidint amb la cele-
bració del tradicional Pessebre dels Es-
tels. Gràcies a la gentilesa de l’Associació 
Masia de Castelló s’emetran cada dia del 
mes uns vídeos realitzats per en Josep 
Escoda, un dels membres d’aquesta en-
titat. En aquestes càpsules audiovisuals 
se’ns parla del projecte de reconstrucció 
del poble, de les històries humanes que 
hi ha darrere i també del pessebre i les 
seves figures. 

d

Desembre 2013

LA tVV compLeIx 20 ANys

La Televisió de Vandellòs enguany cele-
bra el seu 20è aniversari d’emissions inin-
terrompudes. Per tal de celebrar aquesta 
efemèride, el passat 26 de setembre, co-
incidint amb la Festa Major de Vandellòs, 
el Pavelló Poliesportiu va acollir un acte 
en què es va fer un repàs de la història 

d’aquest mitjà de comunicació municipal. 
També es va fer un reconeixement als tre-
balladors i col·laboradors que n’han format 
part. Properament s’incorporarà a la grae-
lla un programa especial en què es recor-
daran els diversos programes emesos al 
llarg d’aquest anys.

fícil, més impostos i menys coses d’aquell estat 
de benestar que pensàvem que era tant maco.  
A la llarga anirem sortint, però hem de canviar 
el model financer.

I a nivell individual?
Nosaltres hem de fer una lectura de tot el que està 
passant. Jo ja la vaig fer fa temps, per això ja no 
voto. Crec que és responsabilitat nostra, però tam-
bé de la classe política. Jo ja no confio en cap partit 
polític, tots ells són els que ens han portat fins aquí. 
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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
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 AUTOBUSOS REUS - CAMBRILS - L´hOSPITALET DE L´INFANT - TIVISSA

Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
Antena del coneixement urV ...........670 50 21 77
bAse.....................................................977 82 34 59
biblioteca de l’hospitalet ................. 977 82 21 22
biblioteca de Vandellòs ................... 977 82 45 12
ca la torre ........................................ 977 82 08 37
cAp   L’hospitalet................... 977 82 04 62 - 977 82 03 36
casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
fax casa de la Vila de l’hospitalet . 977 82 39 00
casal d’avis de l’hospitalet ............. 977 82 31 21
casal d’avis de Vandellòs ................ 977 82 43 64
casal hifrensa l’hospitalet................ 977 82 30 06
casal de masboquera ....................... 977 82 43 44
casal de masriudoms ...................... 977 82 44 10
casals de joves .................................977 56 90 26
centre de dia de l’hospitalet ........... 977 82 30 76
centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
consultori mèdic (Vandellòs)......... 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 (l’hospitalet) ............. 977 82 31 90
escola Valdelors (Vandellòs) ............ 977 82 40 14
farmàcia Aragonès ............................ 977 82 30 59
farmàcia gavaldà .............................. 977 82 41 64
hifrensa (Alberg /bar) .......... 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INs berenguer d’entença ................... 977 82 04 27
Llar d’Infants sol i Vent (l’hospitalet) .. 977 82 04 61
Llar d’Infants patufets (Vandellòs)..... 977 82 40 03
Notaria ................................................. 977 82 32 59
Oficina de Turisme ............................. 977 82 33 28
pavelló poliesportiu Vandellòs ......... 977 82 43 54
piscina coberta. Àrea d’esports ....... 977 82 05 23
policia Local ............................. 092 / 609 30 89 45
port esportiu (club Nàutic) ................ 977 82 30 04
ràdio l’hospitalet ............................... 977 82 00 14
secomsa Aigües (Avaries) .................. 900 30 40 70
tanatori municipal ................................. 977 36 02 81
telefònica (Avaries) .........................................1002
televisió de Vandellòs ......................... 977 82 43 60
Viver d’empreses (IdetsA).................. 977 82 08 20

TELÈFONS D´INTERÈS

POBLACIó
Dades actualitzades 30/11/2013
L’Hospitalet de l’Infant: 4.932/ Vandellòs:793/ 
Vanessa Park:137/ Masriudoms:134/ Masboquera: 75 
/L’Almadrava: 54/ Població disseminada:10/ Total: 6.135

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
NAIxemeNts: 
Lucas Saiche Pérez........................... 28/09/2013
Hugo Riera Castillo.............................02/10/2013
Darek Ortiz Canillas............................19/10/2013
Gerard Conejo Da Pena.................... 20/10/2013
Lucía Escrit Hálová.............................21/10/2013
Carla Saladié Saladié.........................30/10/2013
Axel Barceló Mañé..............................13/11/2013
Helena Díaz Castellnou......................15/11/2013
Sergi Segarra Margalef.......................18/11/2013
Martí Segarra Margalef.......................18/11/2013

mAtrImoNIs:

Mario Quintana Prietoi Ainhoa Hinestrosa Magan, 
05/10/2013

Jesús Gonzalez Estebaranz i Sviatlana Maksimovich, 
11/10/2013

Francisco Jesús Martínez Fontarosa i Johana Lisseth 
Escalante Ortiz, 
06/11/2013

defuNcIoNs:
Teresa Saladié Figueras....................18/09/2013
Joaquim Gil Boquera..........................25/09/2013
María García Silvestre....................... 01/10/2013
Antonio Tendero Romero................... 04/10/2013
Angelina Mur López..........................  09/10/2013
Francisco Javier Jaca Borao.............15/10/2013
Ramon Ferrez Bujaldon.....................19/10/2013
Pedro Rivadulla Buira........................23/10/2013
Juan Saladie Pallares.......................25/10/2013
Adoración Cenzual Rodríguez........ 14/11/2013

Desembre 2013

15:54 16:58
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foto de grup amb la pregonera, la pubilla 
i les damisel·les d’honor. rut ANgLès

Fotogaleria

banda municipal de música. rut ANgLès

Exposició fotogràfica Un tomb per la història de Vandellòs. jordI mArcó

festa major de 
Vandellòs

ballada de sardanes. heLeNA jIméNeZ

homenatge a la Vella pagesia. jordI mArcó

Inauguració de l’exposició de labors del 
grup de dones Alamanda. rut ANgLès

La pregonera, cisqueta margalef. rut ANgLès

Nit de foc, 25è Aniversari diables. tere coLL

xIII clotxada popular. gerArd NomeN

Activitats infantils. AssumptA LLop
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homenatge a la gent gran. AssumptA LLop

sortida a remullà del casal d’Avis de l’hospitalet.eNrIQuetA tejóN

tirada de bitlles. AssumptA LLop ballada de sardanes. AssumptA LLop

festa major de 
masboquera

homenatge a la gent gran. AssumptA LLop

festa de la policia Local.jordI mArcó

concert coral Arsis per la marató. tVV

homenatge a en paco boix. jordI mArcóhomenatge a en paco boix. jordI mArcó

Altres actes

cuines del món. AssumptA LLop
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