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Aquests darrers mesos hem assistit a la perpetració d’un gran atemptat 
contra l’autonomia municipal en forma d’aprovació per part de les Corts 
espanyoles de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local (LRSAL).

El pretext per aplicar aquesta Llei és reduir el dèficit públic, quan és per tots 
conegut que els ajuntaments són l’única administració que ha complert els 
principis d’equilibri pressupostari i sostenibilitat financera. Potser cal recor-
dar que el dèficit el generen l’administració central, determinades autono-
mies i algun gran ajuntament. És a dir, els problemes generats per uns no els 
han de pagar els que no han contribuït a provocar aquest desgavell.

La majoria d’ajuntaments de Catalunya, entre aquests el nostre i per unanimitat de tots els grups polítics mu-
nicipals, han presentat un recurs contra l’aplicació d’aquesta Llei que suposa que els ens locals deixin de prestar 
una sèrie de serveis bàsics que fins ara han ofert de forma eficient. 

Curiosament, els serveis que es veuran afectats –en cas de no prosperar el recurs d’inconstitucionalitat interpo-
sat- són els que defineixen els pilars de l’estat de benestar: educació, serveis socials i ocupació i promoció eco-
nòmica. Aquest seria el cas de les llars d’infants, de l’escola de música, de la neteja viària, dels plans d’ocupació, 
etc., per posar-ne alguns exemples. Un despropòsit i un disbarat!

En els millors del casos, aquestes competències passaran a mans de les Diputacions o dels Consells Comarcals, 
institucions que segurament semblaven les més prescindibles mesos enrera o, és l’altra alternativa, serviran per 
afavorir interessos privats.

Com els fets estan demostrant, l’administració local -la més propera als ciutadans- és la que pot minvar en 
major mesura l’impacte de la crisi i així ho va fent l’Ajuntament amb mesures que, sense resoldre totalment 
el problema, permeten continuar afavorint les inversions al territori, incorporant llocs de treball en els sectors 
productius i prestant els serveis de forma àmplia i satisfactòria.

Sumari

La dita
“Una tonyina pel mes d’abril, 

pel juny més de mil”

ara éS l’hora del municipaliSme
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MIGUEL ÁNGEL GARCÉS

Entrevista Abril 2014

Segons ha dit, un dels objectius de la xarxa 
de telecomunicacions de nova generació 
que l’Ajuntament està impulsant al polígon 
Les Tàpies, és “crear un pol d’atracció de 
noves empreses”...
Sí, creiem que facilitar l’accés a un bon servei 
d’Internet és bàsic avui dia, si no volem perdre 
oportunitats. Amb aquest projecte pensem 
que podem atreure empreses al municipi, es-
pecialment tecnològiques, que ara no s’hi po-
den instal·lar, perquè tenen un ample de ban-
da d’entre 2 i 4 megabits per segon. Aquesta 
velocitat es multiplicarà de forma que amb la 
fibra òptica que instal·larem, arribarà fins als 
100 Mbit/s.

En quina fase es troba aquest projecte?
Ja ha començat l’obra civil, que consisteix en 
col·locar-hi els tubs per on han de passar els 
fils de fibra òptica; i la previsió és poder ofe-
rir ja aquest servei l’últim trimestre de 2014. 
Aquest projecte costa uns 174.000 euros, 
dels quals la Diputació en subvenciona el 
95%, a través del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) 2013.

Qui regularà el preu d’aquest servei?
L’empresa municipal IDETSA serà l’ope-
radora de telecomunicacions i serà la que el 
subministrarà i controlarà els preus. Així, els 
preus seran els més ajustats possible, d’acord 
amb el que permeti la llei. La idea és ampliar 
aquesta xarxa per a ús residencial en un futur.

Quines altres millores teniu previstes al po-
lígon Les Tàpies?
Després de Setmana Santa, l’empresa local 
BATCONS 5000 SL iniciarà les obres de mi-
llora de les connexions amb la rotonda d’accés 
al polígon. Aquestes obres serviran per millo-
rar la seguretat i comoditat dels conductors de 
vehicles en les entrades i sortides.

ENtREvIStA AL REGIdoR

cadona i Lidl, s’ha contractat 17 persones del 
municipi i quan comenci la temporada d’estiu 
aquesta xifra s’incrementarà.

Per això també doneu preferència als empa-
dronats en les matrícules als cursos que or-
ganitzeu al Viver d’Empreses?
És un dels motius, sí. De fet, alguns dels alum-
nes d’aquests cursos han aconseguit després 
feina. És el cas, per exemple, del curs de socor-
risme aquàtic, perquè l’empresa que l’impar-
teix (Altesport SL) ha acordat amb IDETSA 
contractar uns quants alumnes aquest estiu; del 
curs d’especialització de peó forestal (l’empresa 
local BATCONS SL contractarà alguns dels 
alumnes per la neteja de boscos del municipi); 
i del programa a mida del sector de la restau-
ració (l’any passat 6 dels alumnes van ser con-
tractats a l’estiu per les empreses en què van 
fer pràctiques). Els convenis formatius i d’ocu-
pació que signem amb les grans empreses del 
municipi, com ara el que regula la relació amb 
General Electric Internacional, van en la ma-
teixa línia de facilitar treball als veïns. D’aquest 
conveni, se n’han beneficiat tres persones, amb 
contractes en pràctiques de 6 mesos que han 
estat recentment renovats. I mitjançant un 
conveni signat amb el Consell Comarcal del 
Baix Camp, dues persones estan treballant a 
diferents departaments de l’Ajuntament.

Deu estar ja en marxa la 7a edició dels pre-
mis “Enfila el teu futur”, que organitzeu 
amb l’institut, oi?
Sí, perquè pensem que és important continu-
ar promovent la cultura emprenedora entre 
els joves i ampliar el seu coneixement a al-
tres alternatives laborals basades en el treball 
per compte propi. Enguany, com a atractiu, el 
consultor Jordi Vila, especialista en coaching, 
impartirà una xerrada a l’acte de lliurament 
dels guardons. g

Explica’ns quins altres objectius us heu pro-
posat per enguany
Promoure l’emprenedoria dins del programa 
Catalunya Emprèn, és a dir, facilitar al màxim 
que la gent munti negocis al municipi, ofe-
rint des del lloguer d’un espai de treball a un 
preu molt assequible a “la Cowmunitat”, fins 
a oficines o naus pre-industrials i industrials 
al Viver d’Empreses i al Viver Tecnològic; el 
Servei d’Assesorament a Emprenedors i di-
verses línies d’ajuts. I també apropar a les per-
sones aturades les ofertes de treball existents 
al municipi: formant-les en aquelles matèries 
que tenen més sortida laboral actualment, po-
sant a la seva disposició la Borsa de Treball 
i el Servei d´Orientació Laboral d’IDETSA. 

En relació amb els ajuts a l’empresariat, hi 
ha alguna novetat?
És a punt de sortir una línia de subvencions 
per a la recuperació i comercialització del 
producte agrari i forestal que han de perme-
tre posar en valor el producte local; i d’altra 
banda, mantenim els ajuts per a la implanta-
ció de projectes innovadors i noves activitats 
estratègiques per al municipi, per a inversions 
empresarials d’alt impacte i per a la contracta-
ció de treballadors empadronats.

Quina és la taxa d’atur del municipi actual-
ment?
Segons les dades més recents, del mes de fe-
brer, la taxa d’atur és de l’11,91%. Aquest per-
centatge és un 0,74% inferior en relació amb el 
mateix període de l’any passat i molt inferior al 
de la mitja de Catalunya, que és d’un 22,26%. 
Tot i que aquí la situació no és tan greu com 
a la resta del país, aquesta xifra ens preocupa, 
perquè representa 490 persones aturades que 
estan patint. Per aquest motiu, precisament, 
procurem que les empreses contractin persones 
empadronades al municipi. Així, entre Mer-

Com a regidor d’Ocupació i Emprenedoria, 
Miguel Ángel Garcés s’enfronta a uns dels 

majors reptes d’avui dia: fomentar l’ocupació 
i promoure l’activitat econòmica a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. Garcés és conscient de 
la gran responsabilitat que té en aquest sentit 
i confia que els projectes que té entre mans 

contribuiran a donar impuls al municipi.

Amb la fibra òptica al 
polígon Les Tàpies, 

podrem atreure 
empreses al municipi

““
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Opinió dels portaveus municipals

mònica Boquera castellví

a Federació d’Independents de Catalunya 
(FIC) fa el següent manifest en defensa de 
tots els municipis que veuen perillar les se-

ves competències i els serveis que estan donant 
a la ciutadania.

En primer lloc, volem fer palesa la nostra decepció 
per la nul·la reacció que han tingut els partits polítics 
que conformen l’arc parlamentari davant l’aprovació 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
Entenem que cap d’aquells partits ha actuat de ma-
nera adequada ni eficient per intentar aturar una llei 
que pretén acabar amb l’autonomia local.

És una llei que intenta buidar de competències 
tots els municipis de menys de 20.000 habitants 
i que a Catalunya representen més del 93% de 
total. A més, els municipis de menys de 5.000 
habitants que representen més del 75% del total 
només tindran com a servei obligatori el funciona-

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

l ment del cementiri municipal. Tots els altres ser-
veis i competències, que fins ara exercien, seran 
delegats a les corresponents Diputacions provin-
cials o a la Comunitat autònoma.

La FIC entén que lleis discriminatòries com 
aquesta no es poden consentir, i que  ja n’hi ha 
prou d’agressions al món local. 

Els ajuntaments són l’administració més ben va-
lorada per la ciutadania, la més propera, la que 
vetlla per la convivència i el benestar del veïns 
i veïnes, la que ha patit més durant aquests set 
anys de crisi i la que menys culpa ha tingut i té en 
aquest desgavell econòmic produït a alts nivells 
per estafes i corrupció.

Així mateix, la FIC demana als partits polítics que 
ni les Diputacions provincials ni la Generalitat de 
Catalunya no acceptin cap servei provinent dels 
ajuntaments que li sigui traspassat per decret llei, 

sense el consentiment del municipi.

També volem alertar del projecte de Llei de Go-
verns locals de Catalunya basat també en l’esta-
bilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, 
que ha redactat el Govern català i que va en una 
línia similar a la Llei del Govern central.

Amb el pretext de l’estabilitat i la sostenibilitat finan-
cera es faran desaparèixer municipis, es buidaran 
de competències els ajuntaments i  es crearan ens 
supramunicipals per concentrar el poder polític de-
cisori en els Consells comarcals i les Vegueries, 
sense tenir en compte l’allunyament dels serveis 
que fins ara s’estan donant des del propi municipi. 

Des de la FIC denunciarem qualsevol actuació 
que considerem que pot agredir l’autonomia local 
i farem el que estigui al nostre abast per impe-
dir-ho. Com sempre hem fet, la FIC defensarà el 
municipalisme des del municipi.

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

@PSCVH

l proper 25 de maig hi ha convocades elec-
cions per a triar els nostres representants 
al Parlament Europeu. Dels resultats que 

s’esdevinguin dependrà el rumb que prendran les 
politiques econòmiques, socials, i de tot tipus, al 
nostre continent en els propers cinc anys. Políti-
ques que acabaran repercutint directament en el 
nostre dia a dia. Més ara que, amb el Tractat de 
Lisboa, s’incrementa el poder de decisió del Par-
lament Europeu.

Per això us volem dir que des del nostre munici-
pi també podem canviar Europa. Podem canviar 
l’actual model conservador del PP europeu, per 
una Europa més justa i social.

La política hauria de ser sempre un mitjà per a 
canviar la societat a millor, un instrument per ob-
tenir millores constants en la vida de la gent. La 

realitat és que vivim temps de desafecció vers la 
política, segurament prou justificada. Però convé 
recordar que el poder, la capacitat d’elecció està 
sempre a les nostres mans.

Fins ara, les decisions que han pres els conser-
vadors a nivell europeu en matèria econòmica 
i social s’han mostrat incapaces d’acabar amb 
la crisi i generar ocupació. A més, aquells que 
van generar aquesta greu crisi econòmica es-
tan veient com, cada dia que passa, en surten 
més beneficiats. I surten més beneficiats perquè 
amb l’excusa d’aquesta situació crítica, s’està 
aplicant, de manera sistemàtica i constant, un 
canvi de model de societat. Es retallen drets fo-
namentals (dels treballadors, de les dones, dels 
discapacitats, a l’educació, a la Sanitat…), que 
vàrem trigar molts anys en conquerir. I això és 
molt greu.

Per aquest motiu, des del grup socialista a Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant, creiem en una altra 
manera de fer política. I ho demostrem amb les 
nostres prioritats. Prioritats que tenim molt clares. 
Per això, allà ON ELLS RETALLEN: educació i 
sanitat públiques, cultura, serveis socials... NOS-
ALTRES HI INVERTIM! Programes com el paga-
ment dels llibres de text als escolars del municipi, 
l’obertura del CAP nocturn de l’Hospitalet les nits 
de l’estiu, la recuperació del nostre patrimoni his-
tòric i els plans d’ocupació municipal són proves 
clares d’aquest compromís social.

És per tot això, i sense oblidar que les decisions pre-
ses a Europa acabaran determinant les lleis i l’orien-
tació del poder executiu al nostre país, que caldrà 
anar a votar el 25 de maig, i fer-ho amb consciència. 
Canviar Europa està a les nostres mans.

canViem europa!
enfront de l’actual europa conservadora, apostem per una europa més justa i social

e

àngels pérez Sánchez

elidia lópez redondo

prou d’aGreSSionS al món local
denunciem les lleis discriminatòries que retallen les competències dels ajuntaments

a hem passat de bon tros l’equador del man-
dat i quan hom mira enrere es sorprèn de de-
terminades actuacions de l’Equip de Govern 

del nostre Ajuntament. És com a mínim curiós que 
tot i la continuada crítica a CiU i a la nostra gestió 
passada pel que fa a equipaments municipals;  el 
primer que va fer el PSC i la FIC al govern fos con-
tinuar amb els projectes que es van trobar damunt 
la taula; això si, canviant usos o afegint-hi espais, 
no fos cas que cometessin el “temible error” de 
donar per vàlid un projecte amb el segell de CiU. 
També sorprèn que PSC i FIC decidissin renunciar 
a l’ajut de la Generalitat per a remodelar les Esco-
les Velles de l’Hospitalet, posposant així l’execució 
i ja de passada, potser canviar la “remodelació” per 
un “fem de nou” encara pendent de definir. També 
causa certa perplexitat que un Equip de Govern 

que ha criticat per activa i per passiva la creació 
d’una zona de vianants al nucli antic de l’Hospita-
let,  executi ara l’ampliació d’aquesta zona. Si tant 
nefasta era la zona de vianants, com expliquen 
que ara impulsin l’ampliació?.

En matèria turística, al desembre de 2011, PSC 
i FIC eliminen el Patronat de Turisme. Aquests 
dies ens anuncien a “bombo i plateret” la crea-
ció d’un  Consell Consultiu en Turisme. Un ens 
descafeïnat que es reunirà dos cops l’any i que 
tindrà menys competències que l’extingit Patro-
nat de Turisme.  És a dir, eliminen un organisme 
per a passats més de de dos anys crear-ne un 
altre amb la mateixa finalitat, però amb menys 
competències. Mentre, els municipis turístics dels 
voltants continuen mantenint els seus Patronats. 

L’Equip de Govern va carregar contra el fet que 
CiU assistís a Fires del sector turístic, realitzés 
activitats al carrer a l’estiu, edités fullets i guies 
comercials...  Sorprenentment es van tornar a fer 
activitats al carrer, actualment  les Fires són es-
sencials,  i ara es reedita la guia comercial.

En relació amb la zona de la Porrassa i Corralets, 
PSC i FIC s’han passat dos anys carregant contra 
la Generalitat per la seva tardança en executar la 
vorera de la C-44 (i altres). Ara ja està feta, però 
en aquest període PSC i FIC han estat incapaços 
de planificar i executar en paral·lel  el condiciona-
ment de l’altra banda de la carretera.

Per governar, la perseverança i la gestió són 
claus, però cal saber cap a on anem.

un GoVern SenSe rumB eStaBle
per tirar endavant cal saber cap a on anem

J

Abril 2014
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Entre 1705 i 1715 Espanya va patir una colossal 
lluita internacional entre els diferents països euro-

peus que donaven suport als dos candidats a la Corona hispana: 
el borbó Felip d’Anjou (Felip V) i l’arxiduc Carles d’Àustria (Carles 
III). Els aspirants van optar per l’enfrontament bèl·lic per intentar 
imposar i fer valer els seus drets dinàstics. Aquest conflicte va 
passar a la història amb el nom de la guerra de Successió.  

Episodis de la nostra història

res cabdills al servei de la Casa 
d’Àustria i originaris de les nostres 
contrades van ser els principals res-

ponsables de combatre les tropes filipistes 
al coll de Balaguer, els germans Joan i Jo-
sep Nebot de Riudoms i el llegendari Pere 
Joan Barceló i Anguera, dit “Carrasclet” de 
Capçanes. Aquest darrer fou qui va encim-
bellar el coll a la categoria d’espai mític, dei-
xant escrites unes pàgines inesborrables als 
annals de la història de Catalunya.  

El guerriller tarragoní naixia el 1682. El seu 
pare era llenyataire i carboner, amb els seus 
fills Pere Joan i Francesc  portaven la llenya i 
el carbó a Reus i Falset precisant que era de 
“carrasca”  d’alzina,  d’aquí el seu renom.  Per 
fer aquest recorregut havien de passar a tra-
vés de les moles de Llaberia i Colldejou, cir-
cumstància aquesta que va ajudar a conèixer 
especialment aquest territori que a la fi for-
maria part del seu camp d’acció. El 1708 es 
va casar amb Josepa Figueres de Vandellòs.

El 4 de maig de 1714, quan ja era capità de 
fusellers de muntanya apressà al coll de Ba-
laguer un comboi amb 80 mules i prengué 
28 presoners. A principis de juliol tornà amb 
quaranta homes i prengué dos correus bor-
bònics i  2.800 caps de bestiar. Descoberts 
pel soroll acudiren al lloc 160 granaders fi-
lipistes amb 50 cavalls. El foc durà des del 
matí fins al migdia.

t Després de la caiguda de Barcelona va co-
mençar la seva vida fugitiva. Es va reclou-
re en un amagatall que havia trobat en un 
cingle proper. Era una cova oberta a la qual 
s’entrava per una arbre corpulent  i apunta-
lat al ramatge que estenia el tronc fins a la 
cova. El seu germà el va posar en contacte 
amb un grup d’ irredemptistes que actuava al 
Camp de Tarragona. Aquí va revifar la seva 
relació amb la nostra vila doncs aquests li 
feien arribar l’avís del pas dels combois bor-
bònics que transitaven pel coll de Balaguer, 
pas obligat entre València i Catalunya.  Car-
rasclet reunia els seus confabulats i els dis-
posava a banda i banda del camí real que 
travessa el coll a l’alçada dels barrancs de 
Llèria i Lleriola o a d’altres llocs propers i 
sorprenia els conductors. Els hi prenien tot 
allò que consideraven necessari i ho repar-
tia entre els companys, respectant la vida 
dels captius. Cadascú tornava a la seva vida 
menys el Pere Joan que tornava al seu cau.

La vida va portar a aquest indomable guer-
riller a lluitar sota diferents banderes euro-
pees fins a la seva mort en combat el 1743 
amb el grau de coronel, però l’última notícia 
del seu pas per Catalunya va ser l’any 1720 
quan va desembarcar a una cala propera a 
l’Hospitalet de l’Infant, acompanyat d’un re-
duït grup de set homes de la seva confiança. 
Amb un bot de rems van tornar a tocar arena 
daurada que tant bé coneixia. 

EL GUERRILLER CARRASCLET,  LA 
GUERRA  DE SUCCESSIÓ I EL FORT DE 

SANT FELIP DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

 BiBlioGraFia
El guerriller Carrasclet - Josep iglesies. ed. dalmau 
1964
Narracions històriques 1700-1725 Francesc de 
castellví i obando.

Alfons Tejero

Mai es va saber el motiu d’aquest arriscat vi-
atge. Hi ha qui afirma que Carrasclet va tor-
nar per a recuperar algun tresor amagat en 
algun lloc secret després de la seva heroica 
vagabunderia, però també es diu que venia 
per acomiadar-se de les terres que havien 
estat teatre de les seves proeses. Mentres-
tant, el nou monarca va engegar una sèrie 
d’actuacions per a consolidar el seu control 
militar sobre el territori, solucionar el proble-
ma de la guerrilla, dels corsaris i de les se-
ves ràtzies sobre la costa catalana. Felip V 
encarregà el projecte d’una fortificació al coll 
de Balaguer a l’enginyer Luis de Langot, col-
laborador de Verboom, al mateix lloc on els 
francesos havien aixecat una petita fortifica-
ció al segle XVI. El 1719 es començà a cons-
truir i s’acabà el 1725. Estava pensat per a 
un destacament de 150 soldats. Aquesta 
obra s’albirava des de molt lluny i a meitat 
de segle XVIII fou ampliada encara que 
malauradament només va sobreviure fins a 
la Guerra del Francès quan els anglesos, en 
aquell moment aliats dels espanyols, van fer 
volar el polvorí i la van malmetre greument. 
De tota manera, l’edifici abandonat i enrunat 
mantingué la seva estructura original millor o 
pitjor conservada fins a finals dels anys sei-
xanta del segle XX, quan es va donar per-
mís per a l’explotació d’àrids en aquest lloc 
a l’empresa Pitrasa que ho va deixar reduït 
a un munt de grava. g

planta Fort Sant Felip

retrat de carrasclet

Abril 2014
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Actualitat

ELS PRESSUPOSTOS mUNICIPALS, 
ORIENTATS A L’ATENCIÓ A LES PERSONES 

I EL FOmENT DE L’OCUPACIÓ
Els corresponents a l’exercici de 2014 es van aprovar al ple del 19 de desembre

l Ple de l’Ajuntament va aprovar 
el 19 de desembre el pressupost 
consolidat de la Corporació per a 

l’exercici econòmic de 2014, amb els vots 
a favor del PSC i la FIC, el vot en contra 
de CiU i l’abstenció del regidor no adscrit. 
Aquest pressupost està integrat pel pres-
supost de l’Ajuntament, dels patronats i el 
de les dues societats municipals (IDET-
SA i Llastres Serveis SL) i ascendeix a 
19.141.050 euros. 
 
En general, al marge de les inversions, els 
pressupostos municipals de 2014 priorit-
zaran l’atenció a les persones i el foment 
de l’ocupació i l’activitat econòmica. Així, 
es consolidaran les millores implantades 
l’any 2013 en aquest sentit. És a dir, es 
continuaran oferint els serveis a uns preus 
assequibles (el de les llars d’infants, l’Es-
cola de Música, les activitats i l’accés a les 
instal·lacions esportives, etc.), sense que 
hi hagi un increment de la pressió fiscal, de 
manera que pràcticament totes les taxes, 
impostos i preus públics es mantindran al 
mateix nivell que el 2013. Així mateix, es 
mantindran les subvencions per als usua-
ris dels centres de dia o per la compra de 
llibres de text escolars.

De la mateixa manera, es mantindrà el Pla 
d’ocupació municipal, orientat a la contra-
ctació de veïns a l’atur. A aquest pla s’hi 
destinaran enguany 615.000 euros, que és 
la mateixa quantitat que l’Ajuntament es va 
gastar l’any passat en aquest concepte. Tam-
bé es mantindran els ajuts als emprenedors 
per la contractació d’aturats del municipi  i la 
implantació d’empreses. A més, s’han obert 
noves línies de subvenció per a la contracta-
ció dins l’àmbit de la nova empresa i el sector 
de les energies renovables, així com per la 
comercialització del producte local. També es 
preveu la posada en marxa d’una targeta de 
fidelització dins de l’Àrea de Comerç per tal 
de potenciar les compres en els establiments 
locals i uns ajuts per facilitar la implantació de 
la fibra òptica a les empreses. D’altra banda, 
el consistori destinarà els mateixos recursos 
econòmics, a través d’IDETSA, en la realitza-
ció de cursos per a millorar la professionalitat 
dels treballadors.

Tot això es farà mantenint un nivell d’en-
deutament molt baix, d’un 9%. El deute de 
la Corporació, és actualment de 1.900.750 
euros. De cara al 2014 es continuarà amb la 
tendència a reduir l’endeutament i la càrrega 
financera derivada d’aquest. g

e
Pel que fa a les inversions, s’incrementaran 
un 18% en relació amb l’any passat. En total 
el consistori hi invertirà 3.620.765 euros, que 
representen un 20% del total del pressupost 
de l’Ajuntament. Entre les principals accions 
que es duran a terme amb aquests diners hi 
ha: el projecte de senyalització i museïtzació 
del patrimoni (hospital gòtic, construccions 
de la Guerra Civil, etc.); la finalització de la 
remodelació de la piscina de Vandellòs; l’ar-
ranjament del carrer Major de Masriudoms; 
i l’elaboració de diversos projectes com el 
d’adequació de l’edifici de les Escoles Velles 
de l’Hospitalet i el de la remodelació de la 
casa situada a la Plaça Dr. Gil-Vernet, amb-
dós sorgits mitjançant un concurs d’idees. 

Altres inversions destacades consistiran en 
la remodelació de diverses instal·lacions 
que s’han anat deteriorant amb el pas dels 
anys: les de l’Alberg Àster i les dels pave-
llons esportius municipals; en la creació de 
carrils bici; i en la construcció d’un accés per 
a vianants a la llera del barranc Llastres.

També s’invertirà en diverses actuacions 
per a la millora de l’eficiència energètica que 
suposaran un estalvi a mig i llarg termini, 
concretament a les instal·lacions de l’Ajun-
tament, la Casa de la Vila, el Centre Cultural 
Infant Pere i el Viver Tecnològic.

Les inversions més 
importants

l’aJuntament ret 
un homenatGe a 

Jaume SaVall

En representació de l’Ajuntament, l’alcalde, 
Alfons Garcia; i tots els regidors de la cor-
poració municipal, van retre un homenatge 
el passat 19 de desembre a Jaume Savall, 
un empleat del consistori que s’ha jubilat. 

L’alcalde va adreçar-li unes paraules de re-
coneixement als 6 anys que ha treballat a la 
brigada municipal i li va lliurar un obsequi. 

Pressupost Ingressos Transferències 
internes

Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 17.420.800,00 € 17.420.800,00 € 91,01%

Patronat Llar d'Infants 819.422,38 € 541.573,15 € 277.849,23 € 1,45%

Patronat Escola de Música 455.526,10 € 335.791,10 € 119.735,00 € 0,63%

Patronat Mitjans de Comunicació 354.704,37 € 342.182,37 € 12.522,00 € 0,07%

IDETSA 857.849,60 € 330.000,00 € 527.849,60 € 2,76%

Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.632.294,75 € 850.000,00 € 782.294,75 € 4,09%

Total 21.540.597,20 € 2.399.546,62 € 19.141.050,58 € 100,00%

Pressupost Despeses
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 17.420.800,00 € 2.399.546,62 € 15.021.253,38 € 78,48%
Patronat Llar d'Infants 819.422,38 € 0,00 € 819.422,38 € 4,28%
Patronat Escola de Música 455.526,10 € 0,00 € 455.526,10 € 2,38%
Patronat Mitjans de Comunicaciójans de Comunicació 354.704,37 € 0,00 € 354.704,37 € 1,85%
IDETSA 857.849,60 € 0,00 € 857.849,60 € 4,48%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.632.294,75 € 0,00 € 1.632.294,75 € 8,53%
Total Agregat 21.540.597,20 € 2.399.546,62 € 19.141.050,58 € 100,00%
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S’HA DESCOBERT LA SÍNIA ORIGINAL DE 
L’ANTIC HOSPITAL DE L’HOSPITALET

l dijous 27 de febrer es va descobrir 
la sínia que data de l’època fundaci-
onal de l’antic hospital de l’Hospita-

let de l’Infant, és a dir, de la primera meitat 
del segle XIV. La localització d’aquesta 
sínia, basada en la documentació gràfica 
existent, ha tingut lloc en el marc dels tre-
balls arqueològics que s’estan realitzant a 
la Plaça del Pou, amb motiu de les obres 
d’adequació d’aquest espai.

Les obres, promogudes per l’Ajuntament, 
preveuen la posada en valor d’aquest ele-
ment històric, que forma part del conjunt 
monumental de l’antic hospital, declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Van 
començar a finals de gener, és previst que 
durin 4 mesos i s’estan fent sota el segui-
ment del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

Tal com va explicar aquell dia l’arqueòleg 
encarregat de les obres, Isidre Pastor, 
als representants de l’Ajuntament, el De-
partament de Cultura i els autors del Pla 
director de rehabilitació i recuperació del 
conjunt edificat de l’antic hospital, en què 
s’emmarquen els treballs, aquesta sínia 
es va convertir en pou a finals de l’any 
1800; i tenia com a mínim 10,70 metres 
de profunditat. Es va utilitzar fins després 
de la Guerra Civil.  “La llosa que el cobria i 
l’estructura de formigó data dels anys 60; i 
del segle XIX, com a mínim, els murs que 
s’han trobat i que delimitaven la sínia”, va 
afegir Pastor. g

e

Les obres d’adequació de les piscines 
municipals de Vandellòs van començar 
aquest mes de febrer passat i és previst 
que finalitzin en el termini de 4 mesos. 
Durant aquest temps, es reordenaran 
els espais que ocupaven les instal-
lacions fins ara i, a més, se solucionaran 
els problemes constructius existents per 
la falta d’estanquitat dels vasos de les 
piscines actuals. 

Amb aquesta finalitat, es construiran 
dues noves piscines: una piscina gran 
de 25x12,5m i una piscina infantil de 
4x9 m. També es dotarà aquestes instal-

lacions de dos serveis i una infermeria-
vestidor i s’adaptarà l’accés existent.

D’altra banda, es crearà una zona d’ac-
cés a les instal·lacions tècniques al vol-
tant de les piscines, a través d’un espai 
soterrat. Això permetrà el manteniment i 
el control de les canonades per prevenir 
possibles fuites.

El projecte inclou també la remodelació 
de les grades, que s’ampliaran aprofi-
tant l’espai que ocupava l’antiga piscina 
infantil; i l’adequació de l’accés del car-
rer Nou.

Vandellòs tindrà piscines noves 
aquest estiu

Abril 2014

En el marc de les obres d’adequació de la Plaça del Pou

Com es veu a la fotografia, al tancament 
de La Revista, les obres d’urgència a 
l’antic hospital, per a la consolidació del 
mur medieval del sector de ponent, ja 
estaven pràcticament acabades.

Altres obres relacionades amb l’antic 
hospital que ja estan en marxa són les 
de la restauració de l’angle sud-oest, on 
s’hi construirà també una escala, que a 
més de millorar l’estabilitat dels murs, 
permetrà una visió en alçada de les es-
tructures medievals encara visibles del 
conjunt i de l’entorn que s’hi divisava; 
i també el projecte d’il·luminació orna-
mental i de projecció d’imatges al mur 
occidental. Aquests treballs s’emmar-

quen també en el Pla director abans es-
mentat i és previst que finalitzin a l’estiu i 
al mes de maig, respectivament.
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ntre les activitats del Centre Tecnològic Mestral està l’organització, 
al llarg del curs escolar, de visites a les seves instal·lacions, dirigi-
des principalment als alumnes de batxillerat. L’INS Berenguer d’En-

tença ha estat un dels últims centres educatius del municipi que ha acudit 
a aquesta cita per a conèixer el passat, present i futur d’una instal·lació 
nuclear que forma part del paisatge industrial del municipi.

Més de 20 alumnes d’aquest institut, acompanyats de la Cap d’Estudis 
Dolors Domènech i de la professora Joana Escoda, van visitar el passat 
12 de desembre les instal·lacions de Vandellòs 1. Aquesta visita va co-
mençar amb una conferència explicativa de les activitats d’Enresa i del 
projecte de desmantellament que es va realizar en aquesta instal·lació 
nuclear.

Posteriorment, el grup d’alumnes van realizar una visita guiada per tota la 
planta, al llarg de la qual van tenir l’ocasió de conèixer la nau del reactor. 
Aquest edifici és l’únic element que queda per desmantellar de l’antiga 
Central Nuclear Vandellòs 1, procés que finalitzarà després d’un període 
de 25 anys de latència. El desmantellament complet de la Instal·lació està 
previst per l’any 2028.

La visita es va completar amb un taller sobre la gestió dels residus radio-
actius, on els alumnes aprenen, mitjançant exercicis pràctics, com gesti-
ona Enresa els diferents tipus de residus radioactius. L’exercici comprèn 
des de la planificació de les retirades d’aquests residus dels centres pro-
ductors fins la gestió definitiva dels mateixos.

Amb aquestes visites de centres educatius pròxims a la Instal·lació es 
pretén donar a conèixer l’existència d’un projecte de desmantellament i, a 
més, posar de manifest la bona sintonia que s’estableix entre el CT Mes-
tral i el seu entorn més proper. g

Actualitat

ALUmNES DE 2N DE BATxILLERAT DE 
L’INS BERENGUER D´ENTENçA vISITEN 

EL CENTRE TECNOLòGIC mESTRAL

e

Un grup d’integrants del col·lectiu 
de voluntaris de Protecció Civil de 
l’Hospitalet de l’Infant van visitar el 
passat 26 de febrer el Centre Tecno-
lògic Mestral. En la seva primera vi-
sita a la Instal·lació se’ls va informar 
de la situació actual de la mateixa, 
així com dels aspectes relatius al Pla 
d’Emergència Interior (PEI) i de les 
actuacions previstes en cas de pro-
duir-se una situació incidental.

Prèviament a aquests aspectes 
més relacionats amb la protecció, 
se’ls va oferir una conferència sobre 
les activitats que desenvolupa el CT 
Mestral i les activitats de desmante-
llament que Enresa ha dut a terme 
des del tancament de la Central fins 
a l’actualitat. La visita va finalitzar 
amb un recorregut per la planta per 
tal de reconèixer totes les estructu-
res romanents.

l’associació de Voluntaris de protecció civil de 
l´hospitalet de l´infant visita el ct mestral

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de l’Hospitalet de l’Infant està formada per cin-
quanta persones, de les quals una trentena ho 
fan de forma activa, constituint un important 
element de suport i garantia de seguretat als 
nombrosos esdeveniments populars que s’or-

ganitzen al municipi.

A més d’aquestes activitats, l’associació ha 
de tenir coneixements de les instal·lacions 
de l’entorn, on en qualsevol moment es po-
den necesitar els seus serveis.
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A banda de les obres de remodelació de di-
versos carrers del nucli antic de l’Hospitalet 
de l’Infant, que es van iniciar a finals de 2013 
i estan a punt de finalitzar (les dels carrers 
Galera, Estació i Onze de Setembre i part del 
carrer Escoles); enguany s’estan arranjant o 
s’han arranjat ja altres carrers a Vandellòs, 
Masboquera i Masriudoms.

Els treballs consisteixen en el canvi de pavi-
ment per un de nou, la millora dels serveis de 
la xarxa d’abastament d’aigua, clavegueram 
i pluvials; i la preinstal·lació per soterrament 

OBRES A DIvERSOS 
CARRERS

dels serveis aeris d’altres companyies, com 
ara els de telefonia i electricitat. 

A Vandellòs aquestes obres estan afectant el 
carrer Amunt i un tram del carrer Onze de Se-
tembre; i a Masboquera, des de l’accés de la 
carretera al carrer Nou, Plaça Sta. Isabel, i del 
carrer Sant Agustí fins al carrer Sta. Marina. 
L’àmbit d’actuació a Masriudoms és un tram 
del carrer Major, la Plaça de la Font, els carrers 
Eres i Sant Pau, la Plaça Sant Jordi i el carrer 
Sant Jaume. A les fotografies podeu veure al-
guns dels carrers que s’estan millorant.

El passat 20 de febrer es va presentar al Rec-
torat de la URV el projecte seleccionat dins el 
programa de contractes de personal investi-
gador predoctoral en formació que impulsen 
conjuntament la URV, la Fundación ENDE-
SA i l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs 
(ANAV). El projecte és de l’àmbit de la comu-
nicació,  proposat pel grup de recerca Aste-
risc de la URV, i Jordi Prades és l’investigador 
seleccionat entre els cinc candidats finalistes. 

El projecte sobre “La mediatització del con-
flicte ambiental” preveu analitzar tres casos 
d’estudi sobre la construcció dels discursos, 
el conflicte ambiental i el paper dels mitjans 
de comunicació. Els tres casos es refereixen 
a situacions viscudes a les Terres de l’Ebre 
en els últims anys: el debat sobre el transva-
sament de l’Ebre, el del magatzem temporal 
centralitzat (ATC) de residus nuclears i el de-
bat sobre el sòl i el paisatge al voltant de la 
implantació dels parcs eòlics. El període d’es-
tudi va de l’any 2000 al 2013 i es treballarà en 
la descripció dels casos, la caracterització de 
les tensions i l’anàlisi de textos. 

ANAV  espera que el coneixement aportat per 
la investigació seleccionada serveixi per la mi-
llora de les seves polítiques de comunicació. 

Abril 2014

VandellòS i 
l’hoSpitalet de 

l’inFant recapta  
méS de 17.000 euroS 

per la marató 
Els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant han demostrat novament que són 
solidaris, amb motiu de la celebració de 
la darrera Marató de TV3. Prova d’això 
són els diners que han recaptat a favor 
d’aquesta iniciativa, dedicada l’any 2013 
a les malalties neurodegeneratives: uns 
17.140 euros. 

Per aplegar aquesta quantitat de diners, 
les entitats locals, els centres educa-
tius i la ciutadania en general va orga-
nitzar, de forma altruista, amb el suport 
de l’Ajuntament, una trentena d’actes 
durant el mes de desembre. La regido-
ra de Cultura i Festes, Àngels Pérez, 
ha destacat la quantitat recaptada i ha 
felicitat totes aquelles persones que han 
col·laborat amb aquesta bona causa. En 
aquest sentit, ha afirmat: “Els actes orga-
nitzats han estat tot un èxit i el municipi 
ha respost molt bé a aquesta crida a la 
solidaritat, malgrat la crisi econòmica, la 
qual cosa s’ha d’agrair especialment”.

carrer amunt de Vandellòs carrer Sant Jaume de masriudoms

carrer escoles de l’hospitalet carrer nou de masboquera

S’han arranjat alguns equipaments
n la darrera edició del Pessebre dels 
Estels, van estar en funcionament 
els lavabos públics que s’han fet a la 

Masia de Castelló. Els nous lavabos substi-
tueixen els portàtils que es feien servir fins 
ara. N’hi ha un per homes, un altre per do-
nes, i un altre per persones amb minusva-
lidesa. 

Els serveis del bar del Casal d’Hifrensa de 
l’Hospitalet de l’Infant, que s’estan arranjant 
actualment, també s’adaptaran per a les 
persones amb discapacitat física.

D’altra banda, s’estan fent obres a l’antiga 
oficina central de Turisme. En concret, s’es-
tà substituint l’escala de cargol que hi havia 
per una altra de més còmoda i adaptada a la 
normativa actual i s’està condicionant l’inte-
rior i exterior perquè l’edifici pugui ser des-
tinat als departaments de Serveis Socials i 
Ensenyament. g

e

anaV impulSa 
un proJecte de 

comunicació 
amBiental
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na quarantena de dones, a l’Hospi-
talet de l’Infant; i una cinquantena, 
a Vandellòs van celebrar la festa de 

Santa Àgueda, el 5 i 9 de febrer, respecti-
vament. A l’Hospitalet, la Carme Queralt va 
ser proclamada alcaldessa; i la Mercedes 
Gutiérrez i la Pepita Pardinas, regidores. 
La senyora més gran del poble (el proper 6 
de juny farà 100 anys), Rosa Jaume Font, 
va tornar a rebre un homenatge a casa 
seva, de part de l’Ajuntament i el Grup de 
Dones Blanca d’Anjou.

A Vandellòs, com a alcaldessa va ser no-
menada l’Antònia Domènech; i com a re-
gidores, la Montserrat Boquera i la Rosa-
rio Lara. També es va homenatjar la dona 
més jove del poble, l’Arlet Fuguet, nascu-
da a principis d’any; i, com a novetat, la 
dona més gran present a la festa, l’Amèlia 
de cal Felip, de 87 anys. g

u
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elS FetS 
delictiuS han 

diSminuït un 21% 

A la Junta Local de Seguretat, reunida 
el passat 27 de febrer a la Casa de la 
Vila, es va fer una valoració positiva 
de l’estat de la seguretat al municipi. 
I és que, segons van constatar els re-
presentants de l’Ajuntament, la Policia 
Local, la Generalitat de Catalunya, els 
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, el 
nombre de fets delictius registrats du-
rant el darrer any ha disminuït un 21%, 
el relació amb el període anterior.

Els fets delictius s’han concentrat, so-
bretot, a l’àrea de servei de l’autopista i 
a les segones residències, on hi ha ha-
gut furts i robatoris, segons va precisar 
l’alcalde.

A la mateixa reunió també es va des-
tacar la tasca duta a terme per tots els 
cossos de seguretat en la recerca del 
nen que va desaparèixer a l’Hospitalet 
el passat mes de febrer.

GAIREBé UN CENTENAR DE DONES CELEBRA 
SANTA ÀGUEDA A L’HOSPITALET I vANDELLòS

més de 60 inscrits, a l’altaveu ciutadà

Més de 60 ciutadans voluntaris del muni-
cipi s’han inscrit a l’Altaveu Ciutadà i han 
participat ja en la primera consulta. El perfil 

de les persones participants és molt divers 
i existeix representació dels dos nuclis prin-
cipals de població, així com de diferents 
edats, nivell d’estudis i ocupació. 

Tot i això, l’Ajuntament fa una crida especial 
per augmentar la participació de les dones 
del municipi, les persones majors de 55 
anys i dels residents a Vandellòs. Si esteu 
interessats en participar en aquest projec-
te, la inscripció segueix oberta. Podeu tro-
bar tota la informació a: www.vandelloshos-
pitalet.altaveuciutada.cat

Participeu i sigueu protagonistes del futur 
del nostre municipi!
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a clotxa es convertirà en la icona 
gastronòmica del territori de la MIDIT, la 
mancomunitat que aplega els municipis 

de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa 
i Pratdip. Aquesta decisió és fruit del treball 
encomanat a la Fundació Alícia per posar en 
valor la gastronomia d’aquest territori.

Durant aquests dies, dos representants de 
la Fundació han presentat el projecte, el 
Receptari Tradicional que s’editarà enguany  
i les variacions de la clotxa de la zona, als 
municipis de la mancomunitat. 

Tant la MIDIT com la Fundació Alícia 
consideren que cal identificar el territori amb 
una icona gastronòmica, “perquè tot i que 
el territori pugui gaudir de molts i diversos 
productes com a propis, la simplificació del 
conjunt i la generació d’un sol producte, com 
a representant del territori, pot gaudir d’una 
força comunicativa molt major, més fàcil 
d’explicar i molt més efectiva”.

La idea és “cridar l’atenció del visitant, perquè 
un cop es desplaci al territori, mogut per la 
curiositat que li generi aquest producte icònic, 
es trobi amb la resta de valors i productes del 
mateix que omplin el seu coneixement i la 
seva estada”, segons argumenten.

Pel que fa als motius que han dut a escollir la 
clotxa com a icona, s’al·ludeix a “l’autenticitat 
rural lligada a les tradicions del territori”; “la 
salut” (la clotxa és un producte saludable 

LA CLOTxA SERÀ LA ICONA DE vANDELLòS I 
L’HOSPITALET DE L’INFANT, TIvISSA I PRATDIP

l
Així ho preveu el “Projecte de valorització gastronòmica del territori de la mIDIT”, 

realitzat per la Fundació Alícia

Abril 2014Economia i treball

que inclou ingredients presents a la dieta 
mediterrània, com ara pa, oli, verdures i peix 
blau); i a “la història”.

Altres arguments són “la força gràfica de la 
seva forma, l’adaptabilitat del seu format i la 
seva singularitat quant a l’elaboració” (tot i 
que no és un producte singular del territori 
de la MIDIT ja que és present en territoris 
contigus, la seva singularitat a nivell de les 
terres del sud de Catalunya i el fet que cap 
altre territori n’hagi fet bandera de forma 
exclusiva amb anterioritat, permet a aquesta 

elaboració gaudir de trajectòria, recorregut 
gastronòmic i potencial turístic).

El projecte de valorització gastronòmica del 
territori de la MIDIT inclou també propostes 
de comercialització de productes elaborats 
amb els ingredients emblemàtics de la zona 
(fruits secs, oli, garrofa, fruita dolça, etc.) i 
una nova aposta comunicativa. g

Des del passat més de gener, Ricardo 
Chiabrando té la seva oficina a “La 
Cowmunitat”, l’espai de treball existent al 
Viver Tecnològic, que des de l’any passat 
l’empresa municipal IDETSA posa a 
disposició de tots aquells que necessiten 
un local i només volen o poden pagar per 
aquest un preu de lloguer molt assequible.

Des d’aquest espai, exerceix les seves 
funcions com a assessor tècnic de la 
província de Tarragona de l’empresa 
multinacional japonesa SMC, que és el  
major fabricant mundial de components per 
automatització industrial en el seu sector. 

Abans treballava a casa 
seva, a Miami Platja, 
però fa uns mesos 
l’empresa va canviar el 
seu sistema operatiu i es va veure obligat 
a treballar sempre en xarxa. No tenia línia 
fixa d’Internet i un amic que està instal·lat 
al Viver li va parlar de la Cowmunitat, on 
s’ofereix una connexió a Internet estable i 
altres serveis com escàner, fotocopiadora, 
impressora, wifi i sala de reunions. Per tot 
plegat, s’hi va traslladar.

“Hi tinc accés les 24h de tots els dies de 
la setmana. Aquest espai és fantàstic 

perquè permet aquesta flexibilitat d’horaris, 
disposa de serveis com ara una màquina 
de cafè que fa que et sentis com a casa 
i sempre està net”, afirma. Per a ell, però, 
el benefici més gran de treballar en aquest 
lloc, pel qual només es paga 40 o 60 euros 
de lloguer en funció de si s’utilitza a temps 
parcial o total, és de tipus personal, perquè 
li permet “desconnectar” de la feina quan 
marxa a casa i separar la vida laboral de 
la familiar.

“La Cowmunitat és 
un espai de treball 

fantàstic”

EMPRENEdoRS
SAE: 977 820 820

 mIDIT 2020 @mIDIT2020
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l’aJuntament i l’aSSociació empreSarial 
de leS tàpieS S’uneixen per millorar 

el políGon

Abril 2014

Han signat un acord que també busca augmentar la 
competitivitat de les empreses que hi són ubicades

Ajuntament i l’Associació Empresarial 
de les Tàpies han signat un conveni 
de col·laboració per al desenvolupa-

ment d’accions de suport al parc empresarial.

Amb aquest acord, rubricat el passat 10 de 
febrer, s’ha establert un marc de relacions i 
compromisos entre l’associació i el consisto-
ri, a  través de l’empresa municipal de pro-
moció econòmica IDETSA, amb l’objectiu de 
dur a terme accions de millora del polígon 
d’activitat econòmica Les Tàpies i de la com-
petitivitat de les empreses que hi son ubica-
des. Entre aquestes accions s’hi troba: 

g  La millora i manteniment de la base de 
dades del teixit empresarial. 

g  El foment de l’associacionisme entre les 
empreses del polígon. 

g  Actuacions de promoció i difusió del Po-
lígon Industrial Les Tàpies I i II.

g  Estudis sobre la situació del polígon, 
per detectar els problemes i mancances, i 
formular així, actuacions concretes per a la 
seva millora.

g  Millores en la dotació i gestió dels ser-
veis bàsics.

l’

g  Promoció de serveis de cooperació i 
xarxes de col·laboració entre les empreses.

Durant l’acte de signatura del conveni, 
l’Ajuntament va presentar els dos nous pro-
jectes que es tiraran endavant durant aquest 
2014 al polígon: la implantació de fibra òpti-
ca i la remodelació de la rotonda d’accés al 
polígon industrial de les Tàpies I. 

oberta la 
inscripció als 

cursos del Viver 
d’empreses

Encara és obert el període d’inscripció a la 
nova oferta formativa que IDETSA posa  a 
l’abast al Viver d’empreses per aquest 1r 
semestre de 2014. I és que algunes de les 
accions formatives estan pendents de co-
mençar en els propers dies i mesos.

Recordeu que aquesta oferta es compon de 
17 cursos (com el de carnet de fitosanitari 
bàsic, que han fet els que apareixen a la fo-
tografia), un programa a mida i 5 càpsules 
de formació, dins dels sectors de més poten-
cial de creixement al municipi.  Amb aques-
ta oferta es pretén millorar la formació i les 
possibilitats de trobar feina dels participants. 
Així per exemple, l’empresa que està impar-
tint el curs de socorrisme aquàtic s’ha com-
promès a contractar alumnes durant l’estiu.

Economia i treball

SIGNATS DOS ACORDS PER 
FOmENTAR L’EmPRENEDORIA

L’empresa municipal IDETSA,  l’Ajunta-
ment de Cambrils i el Consell Comarcal 
del Baix Camp van acordar el passat 20 
de desembre agrupar-se per col·laborar 
en el desenvolupament del “Programa de 
foment de l’emprenedoria del Baix Camp” 
i donar cobertura a un nombre mínim de 
població de 30.000 habitants,  atendre 
un mínim de 100 persones emprenedo-
res durant el desenvolupament del pla 
de treball anual, i en tot moment, garantir 
disposar de personal assessor especia-
litzat en l’assessorament i l’orientació a 
les persones emprenedores amb un mí-
nim de 3 anys d’experiència durant tot el 
programa.

Tots formen part de la xarxa Catalunya 
Emprèn, la xarxa públicoprivada de su-
port a les persones emprenedores de 

Catalunya. Mes informació a www.inicia.
gencat.cat i www.idetsa.net

D’altra banda, IDETSA ha signat un conveni 
amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) per 
col·laborar en la Càtedra d’Emprenedoria. 
Aquesta càtedra s’ha creat recentment per:

1. Promoure l’esperit emprenedor a les co-
marques meridionals de Catalunya en gene-
ral i als estudiants de la URV en particular. 

2. Fomentar la creació d’empreses des de 
la universitat, especialment les de base tec-
nològica. 

3. Donar suport als emprenedors en la crea-
ció d’empreses. 

4. Servir d’element catalitzador de les dife-

rents entitats i organismes de l’entorn 
universitari en l’àmbit de l’emprenedoria.

5. Fer recerca i divulgació en temes rela-
cionats amb l’emprenedoria.

També han signat aquest acord amb la 
URV, les cambres de comerç de Tarra-
gona, de Valls i de Reus; la Jove Cam-
bra de Catalunya, la Confederació Em-
presarial de la Província de Tarragona; 
Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica; l’Institut Municipal de Desenvo-
lupament Local Vallsgenera; i els ajun-
taments de Gandesa, Calafell, Cambrils, 
el Vendrell i Flix. g

@idetsa
Mes informació a:
www.idetsa.net
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NEIx EL CONSELL 
SECTORIAL DE TURISmE I 

COmERç

Abril 2014

s tracta d’un òrgan consultiu de par-
ticipació ciutadana, d’assessorament 
i proposta sobre temes relacionats 

amb el turisme i el comerç, que estarà for-
mat per representants d’aquest àmbit del 
sector serveis. En concret, per un president 
(l’alcalde o regidor delegat de l’alcalde), un 
vicepresident (la regidora de Turisme) i di-
versos vocals (4 representants de l’Ajunta-
ment que nomenarà el Ple a proposta de 
l’alcalde; i 10 representants del sector tu-
rístic de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 
dels hotels, càmpings, apartaments turís-
tics, l’Associació de Comerciants, l’Associ-
ació de Restauradors, agències de viatges, 
Club Nàutic, turisme esportiu, turisme d’in-
terior i turisme de sol i platja).

Amb aquest òrgan, que es reunirà ordinària-
ment cada sis mesos a l’Oficina de Turisme 

La creació d’aquest òrgan es va aprovar al ple del 7 de 
març per unanimitat

SiGnat el conVeni intermunicipal amB l’eStació nàutica coSta daurada

e

L’acte de signatura va tenir lloc el passat 5 de febrer a la 
Sala Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant i va comptar amb 
la presència de l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant, Alfons Garcia; l’alcalde de Salou, Pere Granados; Mer-
cè Dalmau, alcaldessa de Cambrils; l’alcalde de Mont-roig 
del Camp, Ferran Pellicer; i Andreu Martí, alcalde de l’Amet-
lla de Mar, així com del president de l’Estació Nàutica Costa 
Daurada, Joan Albert Campos, acompanyats de regidors i 
tècnics de Turisme.
 
El conveni recull els aspectes més importants de la relació 
entre les cinc institucions i l’Estació Nàutica, entre els quals 
destaquen aspectes com la promoció de Costa Daurada com 
a destinació especialitzada en turisme nàutic, o la comercialit-
zació de productes turístics basats en les activitats nàutiques.

es renova l’acord per promocionar 
conjuntament la costa daurada

El Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona i re-
presentants d’11 municipis 
(entre els quals el de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant), 
2 entitats comarcals, i 6 as-
sociacions empresarials i 2 
entitats privades vinculades 
al sector turístic, han revalidat 
l’acord que regula la participa-
ció conjunta i coordinada de 
totes aquestes entitats en fires 
nacionals, estatals i interna-
cionals; i l’impuls de campa-

de l’Hospitalet (a la foto), es pretén promoure 
la participació i col·laboració dels professio-
nals del sector de manera que la política mu-
nicipal relacionada amb el turisme tingui un 
component de diàleg i consens. g

Turisme i Comerç

dues noves 
fires, al municipi
L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament ha 
organitzat dues noves fires per als pro-
pers dies: el Mercat de la pagesia i la 
Fira del Tricentenari. Amb el Mercat de 
la pagesia, previst per als dies 12 i 13 
d’abril, pretén donar a conèixer la vida 
quotidiana del món rural , l’origen de la 
majoria dels productes que es consu-
meixen a la llar com poden ser l’oli, la 
llet, etc. Amb aquest objectiu, a plaça 
Estalella i al camp de futbol de Van-
dellòs, hi haurà parades artesanes de 
caire rural, un taller de forja, un taller 
participatiu de ceràmica i un forn de pa 
demostratiu. A més, s’hi oferiran activi-
tats infantils com passejades amb po-
nis o un carrusel ecològic, una ballada 
de la jota de Gavadà, danses tradicio-
nals i altres actuacions.

L’objectiu de la Fira del Tricentenari, 
organitzada amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis de l’Hospitalet de 
l’Infant, és conmemorar el tricentenari 
de la Guerra de Successió, amb una 
recreació històrica. Aquesta recreació 
històrica es durà a terme els dies 19 
i 20 d’abril a la Plaça Catalunya, Pla-
ça Berenguer d’Entença i voltants de 
l’Hospitalet. Comptarà amb la partici-
pació dels Miquelets de Girona que, 
entre altres accions, muntaran des-
filades, caixes de reclutes, instruc-
cions, salves d’honor… El dissabte 
s’escenificarà una batalla amb els Mi-
quelets de Catalunya.

A més, els dies 4 i 11 d’abril es realit-
zaran conferències relacionades amb 
l’esdeveniment. La fira inclourà també 
una cinquantena de parades relacio-
nades amb l’època. i 5 restaurants del 
municipi ens oferiran menús comme-
moratius durant aquestes jornades.

nyes publicitàries i d’accions 
de comunicació i màrqueting 
conjuntes. 

En el marc d’aquest acord, 
conegut com a conveni Cor-
ner, Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha estat present, per 
exemple, a les fires FITUR, a 
Madrid; i NAVARTUR, a Pam-
plona. L’alcalde, Alfons Gar-
cia; i la regidora de Turisme, 
Elidia López van assistir-hi a 
les inauguracions.
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UNA PRImAvERA PLENA 
D’ACTIvITATS jUvENILS

Per celebrar el cinquè aniversari de l’ober-
tura del Casal de Joves de Vandellòs, es va 
organitzar una festa el passat 15 de març. Hi 
va haver música a càrrec del grup Xop Xop i 
del dj Ricky, un espectacle de Màgic Ruf i un 
campionat de Just Dance. 

La guanyadora d’aquest campionat, Neus 
Gil, podrà anar gratuïtament a Girona, en el 
marc de la sortida programada al maig dins 
el “Tok’l 2”! 

Els britànics Inspiral Carpets són la primera 
banda confirmada per a la novena edició del 
festival de música independent PALMFEST, 
que se celebrarà del 24 al 26 de juliol a les 
instal·lacions del Club Nàutic de l’Hospitalet 
de l’Infant. Ho ha anunciat l’Associació Mul-
ticultural Alternativa (AMA), l’entitat promo-
tora del festival, que el passat 5 d’abril va 
organitzar també, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, el festival TWINPALM, la ver-
sió de petit format del PALMEST. 

En aquesta tercera edició del TWINPALM, 
han actuat al Centre Cultural Infant Pere, 
La Iaia, Hidrogenesse, Cuchillo, Joana Ser-
rat, Hans Laguna i el Teatre Magnètic; i els 
participants han pogut gaudir igualment de 
taules rodones i altres activitats artístiques 
complementàries.

Com a novetat, en el mateix equipament mu-
nicipal, dins l’espai anomenat TWINKIDS, 
s’han ofert activitats gratuïtes per als infants. 
En concret, diversos tallers organitzats per 
l’empresa local Lolo&Kids. Més informació a 
www.palmfest.es g

mb l’arribada de la primavera, els 
Casals de Joves estrenen un nou 
programa d’activitats. Des del mes 

d’abril i fins al juny, el jovent del municipi 
tindrà al seu abast diversos tallers, com ara 
de Dj, cupcakes, manicura, espelmes, cis-
telles, etc; així com campionats de tennis 
taula i FIFA 2014. De la mateixa manera, 
es continuaran oferint sessions de cinema 
i el taller de conversa en anglès, que és 
totalment gratuït. Per participar en aquest 
taller, previst els dimecres de 20 a 21 h, és 
necessària la inscripció prèvia (això han fet 
els joves que apareixen a la fotografia).

Per prendre part en les activitats que la Re-
gidoria de Joventut ha organitzat específi-
cament per aquesta Setmana Santa també 
cal apuntar-s’hi. D’aquesta manera, es pot 
accedir a tallers variats (de massatges, 

mones de Pasqua, sabó artesanal; i cam-
pionats de tots tipus com, per exemple, de 
pòquer, Singstar, Just Dance, etc.).

A banda d’aquestes propostes, els joves 
del municipi  encara són a temps de parti-
cipar en algunes sortides incloses dins del 
programa semestral ‘Tok’l 2’, que les re-
gidories de Joventut de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp or-
ganitzen conjuntament.  Les destinacions 
previstes per als propers dies són: Mont-
blanc Medieval (el 26 d’abril, sortida gratu-
ïta), Girona (el 2 i 3 de maig, per 56 euros) 
i la Masia de Castelló (20, 21 i 22 de juny, 
per 18,50 euros).

a

elS BritànicS 
inSpiral carpetS, 

primera conFirmació 
del palmFeSt 2014

el casal de Joves 
de Vandellòs 
celebra el seu 
5è aniversari

SeGueix-noS a:

@Casaljoves Casal joves

Joventut Abril 2014
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L’HOSPITALET DE L’INFANT 
DISPOSARÀ DE DUES 

PISTES DE PÀDEL méS
egons es preveu, cap a finals d’abril 
començaran les obres d’ampliació 
de les pistes de pàdel de l’Hospitalet 

de l’Infant. Amb aquestes obres, adjudica-
des a l’empresa ALTER CIP SL per 152.000 
euros, el consistori vol continuar el procés 
de millora de la qualitat del servei de l’àrea 
esportiva, adaptant l’entorn existent a les 
noves necessitats, normativa i tecnologi-
es. Amb aquesta finalitat, s’han projectat, 
en concret, dues pistes de pàdel més, que 
s’afegiran a les 2 existents actualment al 
complex esportiu d’Hifrensa.

L’Ajuntament ha decidit ampliar les pistes de 
pàdel en resposta a la demanda dels veïns. 
Per atendre aquest interès creixent pels es-
ports de raqueta, d’altra banda, l’Àrea d’Es-
ports ha incrementat el nombre de classes 
de pàdel i tennis, ha organitzat més tornejos 
d’aquestes modalitats esportives i ha ampli-
at l’horari d’obertura de les pistes de pàdel, 
tennis i frontennis de Vandellòs. Més infor-
mació a www.vandellos-hospitalet.cat g

S

Esports Abril 2014

el calendari 
Social i de 

reGateS del 
cluB nàutic, en 

marxa
La primera competició de l’any or-
ganitzada pel Club Nàutic Hospita-
let-Vandellòs es va disputar el cap 
de setmana del 15 i 16 de febrer. 
Va ser la IV Ultra Trail del Mestral, 
una prova de windsurf que forma 
part del circuit català sobre el qual 
es forma la selecció catalana que 
assisteix als campionats nacionals. 

A la pàgina web www.cnhv.net tro-
bareu els resultats d’aquesta com-
petició, així com informatió dels 
èxits aconseguits pel Club a la 
Màster Golden Series de València, 
una regata puntuable per la catego-
ria infantil i juvenil per integrar els 
equips nacionals que prendran part 
a europeus i mundials de 2014, que 
va tenir lloc del 6 al 9 de març.

S’han mantingut els preus de les activitats esportives
Amb la idea de fomentar la pràctica d’es-
port al municipi, l’Àrea d’Esports ha mantin-
gut els preus de les activitats i ha disminuït 
l’import dels cursos de natació en un 44%. 
També ha mantingut els avantatges en els 
preus per als empadronats al municipi i 
els abonats a les instal·lacions esportives 
municipals, així com els descomptes, amb 

l’objectiu de fidelitzar els usuaris.

Aquests preus es van començar a aplicar 
el 30 de setembre de 2013 i seran vigents 
fins al 30 de maig, que és quan finalitzaran 
les activitats. A data 27 de març de 2014, el 
nombre d’inscrits era un 40% superior al de 
l’any passat (558 enfront de 397).
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Medi

Benestar Social i Salut

l consistori ha adquirit un vehicle 
adaptat per transportar els usuaris 
dels centres de dia amb minusvali-

desa o dificultats físiques per a la mobilitat 
dins el municipi. Aquest vehicle ha estat 
finançat per l’empresa Alpiq Energia Es-
paña SAU, en el marc del conveni de col-
laboració econòmica que va signar l’any 
passat amb l’Ajuntament.

l’ajuntament disposa d’un vehicle adaptat per 
transportar persones amb mobilitat reduïda

La furgoneta també es podrà utilitzar en 
cas d’emergència, segons ha explicat la re-
gidora de Benestar Social, Cristina Borràs. 
Tant la regidora com l’alcalde, Alfons Garcia, 
han ensenyat el vehicle a un representant 
d’aquesta empresa que gestiona la central 
de cicle combinat que hi ha al municipi (La 
Plana del Vent), Gorka Gandarias, i li han 
agraït la seva contribució. 

e

L’Ajuntament ha obert una franja perime-
tral de protecció contra incendis a Mas-
riudoms.  Aquesta franja, d’uns 25 metres 
d’amplada, envolta aquest nucli urbà, se-
guint les característiques que estipula la 
legislació vigent en la matèria. “Aquesta 
actuació pretén reduir la massa vegetal 
combustible al voltant d’aquest poble amb 
l’objectiu de minvar el risc de propagació 
del foc als habitatges en cas d’incendi”, ha 
destacat el regidor de Medi Ambient, Joa-
quim Gracia.

Per reduir el risc de propagació del foc als habitatges

S’OBRE UNA FRANjA DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS A mASRIUDOmS  

D’altra banda, per prevenir incendis i pla-
gues de rosegadors i insectes o altres pro-
blemes que puguin afectar la salut, perso-
nal de Medi Ambient i empleats contractats 
mitjançant el Pla d’ocupació municipal han 
netejat i desbrossat el tram del barranc 
comprès entre la Platja de la Punta del Riu 
i l’N-340. Aquestes tasques de manteni-
ment de la llera han permès que aquesta 
zona per on la gent camina o circula amb 
bicicleta quedi lliure de deixalles i per tant, 
sigui més transitable. g 

S’aproVa una 
ordenança per 
lluitar contra 

la plaGa del 
morrut de leS 

palmereS
Des de la detecció de la plaga del 
morrut roig a les palmeres, l’Ajun-
tament ha fet una labor preventiva, 
aplicant diversos tractaments a les 
palmeres de titularitat pública. Tot i 
això, la plaga s’ha anat estenent, so-
bretot per les palmeres de titularitat 
particular, ja que molts veïns desco-
neixen aquest problema. 

Per tal d’informar la població que tin-
gui alguna palmera a la seva propie-
tat,  s’ha aprovat una ordenança de 
lluita contra el morrut, per la qual es 
particulars hauran de tractar o tallar 
les palmeres que estiguin afectades 
per aquesta plaga. Al tríptic que ad-
juntem en aquest número de La Re-
vista hi trobareu més detalls.

Abril 2014

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

Els polls del cap poden afectar les persones de qualsevol 
edat, però son els infants en edat escolar els de més risc 
i dins d’aquests, les nenes tenen una major predisposició 
sense que es conegui exactament la causa (així mateix hi ha 
major prevalença de les dones sobre els homes).

És habitual que s’originin autèntiques miniepidèmies escolars 
i la principal simptomatologia subjectiva és la picor o prurit 
intens, produït per la reacció del cos a la saliva de l’insecte 
cada vegada que mossega. La picor no sempre és immediata 

sinó que pot trigar uns dies en aparèixer, quan la infestació 
és severa. D’altra banda, ni la longitud del cabell ni el nivell 
socioeconòmic, cultural, edat o sexe influeixen en l’aparició de 
la infestació. S’estima que entre el 5 i el 15% dels nens/es en 
edat escolar estan infestats per polls.

L’ésser humà és l’únic hoste per al poll del cap, així dons, 
els animals no poden transmetre’ns la pediculosi. El poll 
sobreviu unes 24h fora del cap. Sol trobar-se principalment 
en la zona de la nuca i darrera de les orelles, on la tempera-

tura és més constant i el cabell sofreix menys ruptures. La 
forma fonamental de contagi és de cap a cap. Poden ajudar 
objectes com pintes, barrets, etc. Per això és important no 
compartir aquest tipus d’objectes, per evitar infestacions. 

També es recomana portar el cabell curt i/o recollit (millor 2 
trenes per a deixar el clatell lliure). Els polls poden aparèi-
xer durant tot l’any, sense especial predilecció per cap es-
tació, tanmateix els brots se solen donar més freqüentment 
a l’ inici del curs escolar.

actuació daVant la pediculoSi al cap (pollS)
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Un total de 980 persones van visitar l’exposi-
ció que sota el títol “Àlbum de fotografies de 
l’Hospitalet de l’Infant 1854-1965” va muntar 
el Centre d’Estudis L’Hospitalet de l’Infant a 
la Sala Infant Pere, a finals de 2013.

El centenar d’imatges exposades van ser 
seleccionades entre el miler que van aportar 
veïns de l’Hospitalet; i es van classificar en 
sis àmbits: esports, oficis, actes religiosos, 
records de família, inici del turisme i paisat-
ges. A través d’una pantalla, a més, es van 
poder veure unes 200 fotografies més. 

A la inauguració, el president del Centre, 
Oriol Aymí, va destacar la importància de re-
cuperar material que ens ajudi a mantenir la 
memòria col·lectiva com a element definitori 
de la nostra identitat; i l’alcalde, Alfons Gar-
cia, va agrair la col·laboració de tots els que 
han fet possible la mostra.

Èxit de l’expoSició 
de FotoGraFieS 

antiGueS de 
l’hoSpitalet 

Ajuntament ha programat diverses 
activitats per donar a conèixer el nou 
servei de l’Arxiu Municipal i difondre 

els documents que en formen part. Aques-
tes propostes, organitzades per la Regidoria 
de Cultura i el grup de treball de l’Arxiu, s’es-
tan duent a terme aquest primer semestre 
de 2014 a la seu de l’Arxiu, ubicada a Ca La 
Torre de Vandellòs.

Es tracta de “potenciar el nostre patrimoni 
històric, donar una visió general de les tas-
ques que es realitzen a l’Arxiu i fomentar l’ús 
d’aquest servei municipal entre els veïns i 
veïnes”, segons ha explicat la regidora de 
Cultura, Àngels Pérez. Amb aquesta volun-
tat, després de la xerrada sobre els arxius 
i els Drets Humans i el cas de l’arxiu de la 
Policia Nacional de Guatemala; la presen-
tació de la digitalització dels plànols topo-
gràfics parcel·laris del cadastre de rústica 
i una activitat pedagògica complementària; 
i la xerrada sobre la historia de la Coope-
rativa Agrícola de Vandellòs; per al diven-

ACTIvITATS PER DIFONDRE 
EL FONS DE L’ARxIU 

mUNICIPAL

l’ dres 9 de maig hi ha prevista la presentació 
de la digitalització de la sèrie d’expedients 
d’associacions del nostre municipi. Aquest 
acte comptarà, a més, amb una xerrada 
sobre l’associacionisme en l’àmbit local. Fi-
nalment, al mes de juny, es durà a terme la 
presentació de l’inventari del Fons del Jutjat 
de Pau Municipal.
  
Actualment el grup de treball de l’Arxiu Mu-
nicipal s’encarrega de les tasques de digi-
talització, classificació, tractament docu-
mental, captació de fons, així com també, 
de dur a terme projectes de difusió i servei 
didàctic. Així es pretén salvaguardar la do-
cumentació, a més de garantir-ne una cor-
recta gestió i conservació.

Es pot contactar amb l’Arxiu Municipal de 
forma presencial, al mateix equipament cul-
tural de “Ca la Torre”, de dimarts a divendres 
de 16 a 20h i dissabtes de 10 a 13h; o bé 
a través del telèfon 977820837 o del correu 
electrònic arxiu@vandellos-hospitalet.cat g 

La Regidoria de Cultura i Patrimoni ha pro-
gramat per a les vacances escolars de Set-
mana Santa un seguit d’activitats adreçades 
als més petits: el diumenge 13 d’abril, a les 
18h, s’oferirà l’obra de teatre familiar “Sense 
Solta”, a càrrec de Teatre Mòbil; el dilluns 14 
d’abril, els tallers de mones a l’Hospitalet i a 
Vandellòs; i el dimarts 15 d’abril i el dimecres 
16 d’abril, a les 18h, una pel·lícula infantil a 
l’Hospitalet i a Vandellòs, respectivament. A 
banda, continuarà la programació de cinema 
d’estrena (5 i 26 d’abril, a les 22h, a Vande-
llòs; i 12 d’abril, a les 22h, i 20 d’abril, a les 
18h, a l’Hospitalet. Trobareu més detalls a: 
www.culturaalabast.cat

propoSteS 
culturalS, per 
Setmana Santa 

Abril 2014

l’antena del coneixement de la urV 
organitza més jornades divulgatives

L ‘Antena del Coneixement de la URV de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant continua 
apostant per la divulgació de temes d’interès 
general. Per aquest motiu, ha organitzat per 
aquest primer semestre de l’any diversos ci-
cles de conferències, amb el patrocini de la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni. 

Les primeres jornades de la nova programa-
ció van tractar sobre curiositats científiques; 
les segones, sobre turisme; i les darreres que 
s’han celebrat, van ser literàries, amb motiu 
de la commemoració del centenari del naixe-
ment del poeta Joan Vinyoli i van incloure, a 
més, un taller i un recital de poesia.

Totes les jornades han tingut com a escenari 
la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural 
Infant Pere de l’Hospitalet. En aquest espai 
també tindran lloc les properes jornades: les 

organitzades amb la col·laboració de Ràdio 
l’Hospitalet de l’Infant, sobre comunicació, 
que tindran com a ponent estrella a la ve-
terana periodista Rosa M. Calaf, el mes de 
maig; i les organitzades amb la col·laboració 
del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, sobre 
temes marítims, previstes per al mes de juny. 
Més informació a www.culturaalaabast.cat
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CLUB PATINATGE L’HOSPITALET 
DE L’INFANT

Entitats

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

ELABORACIÓ:
Rentem els calçots individualment i tallem la 
fulla i les arrels. Els deixem al forn durant mitja 
hora, més o menys, a màxima potència. Quan 
ja estan ben cuits (provar amb un ganivet), es 
pelen (ho podem fer de la mateixa manera que 
es fa amb la calçotada). Els passem per la tem-
pura, i els fregim en oli molt calent.  El contrast 
de l’oli calent i la tempura freda fa que aquesta 
sigui molt cruixent. 

Els servim al gust, ja sigui en plat, en un got o 
amb una torradeta. Són fantàstics com a entrant i 
combinen molt bé amb vi blanc. Bon profit!

ot i que aquest mes d’abril el Club 
Patinatge l’Hospitalet de l’Infant no-
més farà un any, ja ha assistit a di-

verses competicions. En concret, a les cor-
responents a les tres fases comarcals dels 
Jocs Esportius Escolars de Patinatge 2013-
2014: la 1ª fase es va disputar a les instal-
lacions del Club Reus Deportiu, el 25 i 26 de 
gener; la 2ª, a les del Club Patí Riudoms, el 
9 de febrer; i de l’organització de la 3ª se’n 
va ocupar el propi club, perquè va tenir lloc 
el passat 30 de març al poliesportiu cobert 
de l’Hospitalet de l’Infant.

Per aquest motiu, des del Club es fa una va-
loració molt positiva dels resultats obtinguts 
fins ara, així com de l’actitud i evolució dels 
seus patinadors i patinadores. Actualment, 
dels més de 70 patinadors amb què comp-
ta el club, 22 competeixen en les proves 
organitzades pel Consell Esportiu del Baix 
Camp; i 13, a les proves promogudes per la 
Federació Catalana de Patinatge.

D’aquesta setante-
na de patinadors, 
uns 50 són infants 
i joves; i la resta, 
adults. Els infants 
i joves es distribu-
eixen en 3 grups 
en funció dels seu 
nivell; i els adults 
conformen un únic 
grup que s’ha cre-
at enguany i que 
està integrat per 
ex patinadores de l’antic club de patinatge 
del municipi i persones que s’han iniciat en 
aquest esport.  La voluntat del club, però, 
és organitzar també dos grups d’adults, en 
funció del nivell, segons explica la presi-
denta, Fiorella Fernández.

La majoria dels membres d’aquesta entitat 
són persones del gènere femení, mentre 
que les edats dels socis són molt variades (a 

dadeS de l’entitat
preSidenta: Fiorella Fernández 
VicepreSidenta: Esther Mayol 
Secretària: Marina Fernández 
treSorera: Míriam Sirisi
Vocal: Soledad Rodríguez
dadeS de contacte:
adreça: Poliesportiu cobert de l’Hospitalet de l’Infant   
(C/ Tivissa, núm. 3) 
correu electrònic: clubpatinatgehospitalet@gmail.com
anY de Fundació: 30 d’abril de 2013
nomBreS de SociS: Una setantena
principalS actiVitatS: 
Classes de patinatge artístic i organització de competicions.

t

Cuina

g 16 calçots
g Una mica de salsa de calçots
Per la tempura:
g 250 ml d’aigua molt freda (tan freda 
com es pugui, sense congelar)
g Farina o preparat per fer tempura
Si no es té tempura, es pot fer una “tem-
pura casolana” amb farina, ou, cervesa 
ben freda, i sal.

INGREDIENTS 
PER A 4 PERSONES

calçotS en 
tempura

cuiner:  òscar pascual

partir dels 4 anys). En qualsevol cas, tots en-
trenen al poliesportiu cobert de l’Hospitalet, 
sota les ordres d’una entrenadora (Esther 
Ferrer) i una monitora (Laura Rodríguez).

La idea de muntar el club va sorgir, precisa-
ment, del cap de l’entrenadora. Ella forma-
va part de l’antic club i a principis de 2013 
va començar a donar classes de patinatge 
a l’Escola Mestral, com a activitat extraes-
colar organitzada per l’AMPA. Va veure que 
existia una demanda i va proposar als pares 
la fundació d’un club de patinatge. Des del 
Club s’anima la gent a apuntar-s’hi i fer-lo 
encara més gran! g
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LES ENtREvIStES dE LA RÀdIo

Ferran Rañé (Barcelona, 13 de maig de 1950) 
és un actor català de cinema, teatre i televisió, 
director de teatre, professor d’art dramàtic i 
productor. És pare de la també actriu i ballarina 
Joana Rañé. La Ràdio el va entrevistar el 
passat 25 de gener, quan va venir a l’Hospitalet 
a protagonitzar l’espectacle “Estúpids”.

A l’obra “Estúpids” actues només tu. Això ha 
de ser un repte, perquè no tens ningú sobre 
qui recolzar-te… 
Sí, és tot un repte. Als espectacles per un sol, 
t’has de donar tu la rèplica i t’has de donar el 
tempo i el ritme. Normalment amb altres com-
panys quan un es fica en un jardí, sempre un o 
l’altre t’ajuda a sortir-te’n.

No només estàs fent teatre, oi?
Estic fent també gravacions per “La Riera”, la 
sèrie de TV3 del migdia. En aquests moments, 
el personatge no surt tant, però tornarà a sortir 
-estic fins al juny- . Aviat veureu què li passarà. 

És més fácil ser ac-
tor de televisió o de 
cinema que no pas 
de teatre? 
Jo crec que la divisió 
d’honor d’un actor és 
el teatre i no és que sigui mes fácil o més difícil, 
però passa que l’actor al teatre és com si fos 
una mica un oficiant, que està controlant tot. 
Més que controlant, ell està dins d’un tot i els 
espectadors es deixen conduir per l’actor. Això 
als audiovisuals no és tant així: tu treballes per 
una càmera, per un director, però després hi ha 
un muntatge... 

Ferran Rañé, 
actor 

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

@ajuntament_vh
@radiohospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-hospitalet.cat
ràdio hospitalet tv-Vandellòs

Ser productor i director d’altres espectacles 
és la derivació de ser actor? 
Sí, jo he fet una mica de tot, fonamentalment 
sóc actor, però també he donat classes de tea-
tre a Barcelona, Argentina, Madrid; he mun-
tat grups de teatre, he dirigit espectacles com 
a Dagoll Dagom. És com fer tots els papers de 
l‘auca i això està bé.

El dia 5 de març ens va deixar la Cristina López 
Bo.Tenia 45 anys. No ha pogut superar la llar-
ga malaltia que l’anava consumint. La Cristina 
va començar, ara fa 26 anys, l’aventura de la 
Ràdio. Va ser una de les fundadores de Ràdio 
l’Hospitalet, una de les primeres veus. Junta-
ment amb la Marisa Maroto i l’Estrella, conduïa 
el primer programa magazín de la nostra histò-
ria: “El recó de la Quincalla”. Un programa que 
va sortir totes les tardes en antena el primer 
any de Ràdio l’Hospitalet.

Des d’aquí, des de la Ràdio, volem donar una 
forta abraçada a la seva filla Anna i al nostre 
amic Javi, el seu company. I a l’Eduardo, el seu 
germà. I sobre tot a la seva mare, la Pilar. A 
tots vosaltres i a la resta de companys i amics, 
us volem donar el nostre més sincer condol per 
aquesta gran pèrdua. Cristina, gràcies per aju-
dar-nos a construir aquest gran somni que és 
Ràdio l’Hospitalet. Et trobarem a faltar…

La Ràdio: “Fins 
sempre, Cristina!”

l’eScola meStral ViSita leS 
inStal·lacionS delS mitJanS localS

L’INS Berenguer d’Entença celebra enguany 
el seu 25è aniversari. Per celebrar aquest 
aniversari i també les seves 25es jornades 
culturals, l’institut ha organitzat un seguit 
d’activitats especials, com ara una cercavila 
pels carrers del poble i uns tallers de ràdio a 
l’emissora municipal. Moltes felicitats a tots 
els professors i alumnes que heu donat vida 
a l’institut durant aquest temps!

Ràdio l’Hospitalet col·labora amb 
les jornades culturals de l’institut 

Del 25 al 27 de febrer, els més de mig mi-
ler d’alumnes de l’Escola Mestral de l’Hos-
pitalet de l’Infant van celebrar les XXV 
Jornades Culturals del centre. En el marc 
d’aquestes jornades, enguany dedicades 

als invents, uns grups d’estudiants van 
visitar les instal·lacions de la Televisió de 
Vandellòs (TVV) i de Ràdio l’Hospitalet de 
l’Infant i es van interessar per la professió 
de periodista. g
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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 01/04/2014
L’Hospitalet de l’Infant: 4.901/ Vandellòs:777/ 
Vanessa Park:137/ Masriudoms:132/ Masboquera: 75 
/L’Almadrava: 52/ Població disseminada:10/ Total: 6.084

HORARI DE TRENS

noteS:

a) No circula diumenges ni festius 
B) Només circula dissabtes, diumenges i festius. 
c) No circula dissabtes, diumenges ni festius ni del 2/08 al 31/08. 
d) No circula dissabtes, diumenges ni festius. 

DEmOGRAFia
naixementS: 
Eloi Adrià Crescenti .................... 03/12/2013
Bruna Sancho Pentinat ..............  12/12/2013
Martí González Domènech ........ 19/12/2013
Sergi Gómez Bueno .................. 12/01/2014
Eric Fernández Cansado ........... 15/01/2014
Hugo Fernández Cansado ........ 15/01/2014
Valentina Ramírez Fernández ... 21/01/2014
Juan Miguel Cortés Saladié ....... 28/01/2014
Arlet Fuguet Alcarraz ................. 25/01/2014
Kaoutar Balkouz ......................... 28/01/2014
Aitana Alías Mangrané ............... 30/01/2014

Júlia Caliani Ramos ................... 31/01/2014
Ivet Montero Puig ....................... 10/02/2014
Alba O’callaghan Vicente ........... 14/02/2014
Leo Pardina Seco ...................... 22/02/2014
Olivia Pardina Seco ................... 22/02/2014
Àlex Climent Climent .................. 28/02/2014

deFuncionS:
Florentina Fabregat Benaiges ... 27/11/2013
Sixta Herminia Sabani Gomez .. 18/12/2013 
Manuel Moreno Alcantara .......... 23/12/2013
Micaela Gil Saladié .........................24/12/13

Abril 2014

Josep Seguer Sans............................ 01/01/2014
Maria Mercè Domènech Margalef ..... 14/01/2014
Margarita Boquera Barceló ................ 17/01/2014
Georgette Godelieve Scherpereel ..... 21/01/2014
Jaume Castellví Gil ............................ 04/02/2014
José Maria Molina Romero ................ 11/02/2014
Maria Vega Iribarren .......................... 13/02/2014
Joan Ybars Sarrau ............................. 16/02/2014
Leon Catharinus Jacques Tromp....... 23/02/2014
Vicente Ordobas Cami ....................... 27/02/2014
Cristina Lopez Bo ............................... 05/03/2014
Paulino Gordillo Paredes ................... 11/03/2014

matrimoniS: 
Jordi Climent Arcadio i 

Susana Climent Escriva, 
10/12/2013 

Manuel Rodríguez Checa i 
Trinidad Ortega Rodríguez, 

31/01/2014 

Sergio Pardina Fernández 
i Olga Seco Salvador, 

28/02/2014

e) Només circula diumenges i festius  del 30/03 al 26/10. 
F) Només circula  del 2/06 al 5/09. No circula dissabtes, diumenges ni festius. 
G) Només circula diumenges i festius. Para  a Port Aventura fins el 6/04.
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l’arbre de nadal de Vandellòs. ampa ValdelorS 

l’home dels nassos, envoltat de nens a Vandellòs . alexiS caStillo

ii cursa de Sant Silvestre.  àrea d’eSportS. 

actes 
de nadal

animació infantil al mercat de nadal. àrea de comerçel mercat de nadal  de l’hospitalet.  àrea de comerç. 

Visita del pare noel a la llar d’infants Sol i Vent.  Gerard  nomen

la cavalcada de reis de l’hospitalet. Jordi marcó

una de les escenes del xVi pessebre dels estels.  aSSumpta llop

taller de manualitats a la Biblioteca infant pere. tVV

Fotogaleria Abril 2014
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Fotogaleria

Festa de 
carnaval

Ballada de sardanes. helena Jiménez

criStina lopera

Jordi marcó

aSSumpta llop

aSSumpta llop

Jordi marcó

Jordi marcóJordi marcó

teo caStillo

Festa de 
carnaval

aSSumpta llop
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aSSumpta llop

Festa major de castelló. tVV

eduard moix

Sortida de la 5ª pujada a la portella. àrea d’eSportS

Festa de l’oli de Vandellòs. tVV

Jordi marcódora anGuera

altres actes

participants a la 1ª fase comarcal dels Jocs esportius escolars. cluB GimnàStica rítmica de l’hoSpitalet

Abril 2014

criStina loperateo caStillo



v

v

REVISTA
LA Foto històrica

Vista del portalet, que dóna entrada a la plaça del pou, al començament dels anys 60 del segle xx. 
Foto cedida pel centre d’estudis de l’hospitalet de l’infant.


