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La dita
“El juny diu al juliol: ‘Ja que
jo he plogut, tu fes bon sol’”

L´EQUIP DE GOVERN L´OPOSICIÓ

En aquests darrers mesos el nostre municipi ha vist com el treball con-
tinuat, la col·laboració entre diverses administracions i col·lectius han 
donat fruits de gran transcendència per al futur del nostre terme.

Em refereixo, en primer lloc, a l’aprovació definitiva del POUM després 
d’una incansable feina portada a terme des de fa tres anys per l’equip 
redactor, serveis tècnics municipals i la Direcció General d’Urbanisme. 
Amb la seva publicació (juny 2014) es posa fi a un llarg i costós procés 
iniciat el 2009, quan es va encarregar el pla, i que ha tingut diferents fases 
de participació ciudadana i també de diferents agents i propietaris afectats.

En la mateixa línia, voldria assenyalar l’entrada en funcionament del servei de rodalies del Camp de Tarragona 
a l’estació de l’Hospitalet de l’Infant. En aquesta decisió del conseller del Departament de Territori i Soste-
nibilitat ha tingut una gran incidència la unitat d’acció del territori, representada per l’actuació conjunta dels 
municipis afectats a més del de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, com són Mont-roig del Camp, Tivissa i 
Pratdip, a més dels representants de la Plataforma ciutadana pro-rodalies.

Una altra decisió imminent serà el retorn d’una part substancial del nou impost que ha imposat el Parlament 
de Catalunya sobre les centrals nuclears. 

El resultat ens mostra que quan es tenen raons, quan els arguments són sòlids, quan aquestes s’exposen de forma 
raonada sense pretensió d’aconseguir una victòria, sinó perseguint finalitats públiques, àmplies i consensuades, 
aleshores els resultats arriben amb tota seguretat i per a plena satisfacció de tots els ciutadans.

Cal doncs, continuar treballant en aquesta direcció per aconseguir uns millors serveis i un major benestar per 
a tots els veïns. 

Bon estiu! 

BoneS manereS i… 
BonS reSultatS

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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PILAR MORALES

Entrevista Juliol 2014

EntREvIStA A LA REgIdORA

Segons ha dit, un dels seus objectius és “pro-
mocionar esdeveniments que tinguin reper-
cussió esportiva i turística rellevant”.
Sí, el fet que aquest municipi combini mar i 
muntanya i que compti amb moltes instal·lacions 
esportives, el converteixen en un lloc atractiu, 
que cal donar a conèixer més. Per aquest motiu, 
donem suport a les entitats locals i comarcals i a 
les diverses federacions que organitzen activitats 
importants, com ara la Vandekames, la Pujada a 
la Portella, la Milla Urbana, la Cursa de Resis-
tència de BTT, la 1a Trobada Internacional de 
Bitlles de Sis, que s’ha celebrat recentment, una 
prova del Circuit Català de Korfbal, el Duatló 
escolar, la 7a Trobada Esportiva i Cultural Piri-
neus Mediterrània, etc. I des de l’Àrea d’Esports 
organitzem propostes que també apleguen mol-
ta gent com la Cursa Popular de l’Hospitalet, la 
Cursa Sant Silvestre, el 1r Triatló de l’Hospita-
let, que tindrà lloc el 30 d’agost…

Per donar a conèixer la bellesa paisatgística 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, preci-
sament, vau crear un recull de vuit rutes de 
BTT. Teniu prevista alguna altra acció per 
difondre el medi natural?
Enguany iniciarem un projecte de senyalitza-
ció de senders i estem treballant per fer unes 
rutes de ciclisme de carretera, juntament amb 
la Penya Ciclista de l’Hospitalet de l’Infant. 
Creiem que és bo treballar en els projectes 
colze a colze amb les entitats, com ja vam fer 
amb el Centre Excursionista Serres del Mes-
tral per crear les rutes de BTT. A més, volem 
potenciar les curses de muntanya.

En relació amb l’Alberg Esportiu Àster, que 
és un dels equipaments municipals que més 

ta), que s’afegiran a les dues que ja hi havia. A 
més de les noves pistes, els usuaris es trobaran 
al mateix complex esportiu Àster un bar ubi-
cat en una guingueta. Aquest bar també era 
una demanda dels usuaris.

Hi ha més obres en marxa en altres equipa-
ments esportius municipals?
Estem arranjant diverses instal·lacions que 
amb el pas del temps han quedat deteriora-
des: recentment vam inaugurar la nova pisci-
na de Vandellòs, s’ha remodelat la piscina de 
Masriudoms, s’han arranjat els lavabos del bar 
d’Hifrensa, s’està arranjant el sostre de la sala 
polivalent del pavelló de Vandellòs i s’estan 
fent obres per legalitzar la Casa de Remullà 
com a refugi d’esport de muntanya. Així ma-
teix, es faran millores a l’alberg Àster i al pa-
velló de l’Hospitalet de l’Infant; i es canviarà 
la gespa de les pistes de pàdel de Vandellòs i 
de l’Hospitalet.

Segons vam llegir al “Diari de Tarragona”, 
el municipi rebrà 24.000 euros de la Diputa-
ció de Tarragona per reformes destinades als 
Jocs del Mediterrani del 2017.
Sabem segur que Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant serà seu d’entrenaments d’aquests 
Jocs. Un dels nostres objectius era que el mu-
nicipi fos present en aquest esdeveniment, 
sense haver de fer una gran inversió econò-
mica, perquè som conscients que l’aforament 
limitat de les instal·lacions esportives muni-
cipals és un “hàndicap” a l’hora d’acollir les 
competicions. Tot i això, fins a última hora les 
oferirem perquè puguin albergar les competi-
cions d’altres disciplines esportives que encara 
no s’ha decidit on es disputaran. g

persones acull cada any, teniu alguna novetat?
A l’alberg l’any passat s’hi van allotjar en rè-
gim de pensió completa unes 9.000 persones 
i estem elaborant un web per donar-lo a co-
nèixer encara més, perquè creiem que s’han de 
rendibilitzar les instal·lacions, per atreure més 
visitants i fer que el valor econòmic residual 
que deixen els visitants amb la seva estada re-
percuteixi en el municipi. 

Quins continguts inclourà aquest web?
Mitjançant aquest web, es donarà informació 
de les instal·lacions, de les tarifes, dels preus es-
pecials per als grups escolars; i es podran fer re-
serves i pagar l’allotjament.  També s’hi oferirà 
un ventall ampli d’activitats: culturals, espor-
tives (de mar i muntanya), sobre les energies 
(al Centre Tecnològic Mestral) i pedagògiques 
(curses d’orientació, dinàmiques de grup). La 
idea és que a www.hospitaletalberg.cat, els usu-
aris hi trobin un servei integral. 

Com a alberg integrat a la Xarxa Nacional d’Al-
bergs Socials de Catalunya (XANASCAT), en 
quins programes d’activitats està inscrit?
En el programa “Vacances en família” i en el 
programa “L’estiu és teu”. En el marc d’aquest 
darrer programa, un centenar de nens i nenes 
faran aquest estiu activitats multiesportives al 
municipi; i com a novetat, una cinquantena, 
futbol al camp de l’Arenal. 

En quin estat es troben les obres de les noves 
pistes de pàdel de l’Hospitalet de l’Infant?
Tenim previst obrir-les aquest mes de juliol, 
amb la qual cosa els aficionats al pàdel po-
dran gaudir en breu de dues pistes més (potser 
quan aquesta revista hagi sortit de la imprem-

Com a regidora d’Esports, Pilar Morales, té pràcticament 
ocupats tots els caps de setmana, perquè són moltes 
les activitats i competicions esportives que es duen a 

terme al municipi. Això, però, la satisfà, perquè una de les 
seves fites és impulsar esdeveniments que serveixin per 
promocionar el municipi a nivell turístic i esportiu i alhora 

per generar activitat econòmica.

“volem promocionar 
esdeveniments que tinguin 

repercussió esportiva             
i turística rellevant

“
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Opinió dels portaveus municipals

la crisi econòmica i social, que no per cone-
guda, deixa de ser brutal, perquè continua 
devastant moltes famílies i persones, ara s’hi 

afegeix una crisi institucional important. Els partits 
grans -no grans partits com sempre s’autoprocla-
men- i la classe política en general passen per uns 
moments de descrèdit com mai havien passat. 

Parlem del cap de l’Estat: Per què ha abdicat en 
aquest moment, quan segons ell, els reis moren 
sent reis. Per què el president de la Unió Europea 
es despenja ara, justament quan està a punt de 
plegar, i ens diu que la culpa de la crisi per la qual 
estem passant és del Banc d’Espanya. Ara ens 
ho diu, senyor president, per què no actuaven fa 
quatre anys si la causa del problema era tan cla-
ra? Algú li hauria de demanar explicacions, i ja 
veuríem si és capaç de donar-les. 

Alguns d’aquest partits grans s’han adjudicat 
unes atribucions que de vegades no els perto-
quen. S’han erigit en garants de l’Estat actual, de-

a mocràtic segons ells, per fer-nos creure que els 
ciutadans anant cada 4 anys a dipositar el vot ja 
ho tenim tot fet. I això, veïns i veïnes, no és l’ideal 
de democràcia a què nosaltres aspirem!

Tot això per dir que la FIC, des d’aquest mateix 
mitja d’informació, ja fa uns deu anys, va dema-
nar  una modificació profunda de la Constitució, 
i  allò que molts dels nostres veïns en aquell mo-
ment no entenien, ara sí que s’entén. Ara hem ar-
ribat a un punt on la majoria de partits i la majoria 
de ciutadans reclamem aquells canvis, per tant i 
sense dilació, s’ha de modificar la Constitució i 
adaptar-la als nous temps.

Nosaltres ja vam escriure que la Constitució de 
1978 fou un pacte de silenci. Uns van quedar alli-
berats del seu passat polític, els altres van poder 
accedir als cercles de poder que sempre havien 
somiat. Resumint, alguns contents i el poble, com 
quasi sempre, entusiasmat, però enganyat, cal 
recordar que era l’any 1978.

Mireu, hem arribat a un punt on els ciutadans ens 
hem fet conformistes: els joves perquè la vida 
no els és gens fàcil, recordem el 50% d’atur del 
jovent; i els no tant joves perquè sovint ens fal-
ten les forces per enfrontar-nos a la injustícia i la 
decadència de la societat. Quan això falla, què 
passa? Passa que una part de la societat civil 
reacciona i es manifesta i protesta. Ja s’encarre-
guen molts de desacreditar, insultar i menystenir 
persones carregades de bona fe i noves idees.

Quan aquest partits grans i estructures de poder 
veuen que en unes eleccions s’hi introdueixen i 
triomfen d’altres grups, sinó aliens, bastant allu-
nyats del seu sistema, comencen a tremolar i vo-
len canviar-ho tot.

I des de la Federació d’Independents de Catalu-
nya ens  preguntem, i suposo que molts de vostès 
també: Hi ha alguna relació entre l’abdicació del 
cap de l’Estat i el resultat de les darreres eleccions 
europees? La FIC creu que sí i per raons òbvies. 

frontem el darrer tram d’aquest mandat 
municipal amb el mateix esperit que el và-
rem encetar, amb un ànim constructiu, de 

treballar de manera positiva i mirant sempre cap 
endavant. I és que la política no es fa en positiu 
amb paraules, sinó amb fets. Els retrets envers 
les decisions preses en el passat aporten poc de 
cara a la feina a fer amb vista al futur. 

Quan vam assumir la responsabilitat del govern 
municipal, l’any 2011, ens vam proposar gestio-
nar aquest Ajuntament tenint sempre el rumb po-
sat  cap al benestar de les persones que hi viuen, 
tractant de ser fidels als compromisos adquirits 
amb la ciutadania al nostre programa electoral, i 
pensant sempre en clau de política municipal. La 
nostra tasca diària té aquesta fixació, i no hem 
deixat mai de realitzar la tasca encomanada amb 

total honestedat, tractant de mirar en tot moment 
pel bé col·lectiu. I tot això, en moments difícils per 
a les administracions locals, amb lleis com la de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL), que pretenen buidar de compe-
tències bàsiques els consistoris per segurament 
acabar privatitzant serveis.

La nostra principal preocupació ha estat, i se-
gueix sent, tractar de minvar els efectes de la 
crisi econòmica en el nostre veïnat. Mirem de di-
versificar i potenciar els sectors econòmics que 
poden crear riquesa i ocupació. Continuarem 
treballant, fins el darrer minut, per seguir reduint 
les llistes d’atur al nostre municipi, conscients 
de la problemàtica que existeix en cada casa o 
família on algun dels seus membres no pot tre-
ballar tenint voluntat de fer-ho. Paral·lelament, 

s’han incrementat les polítiques i els ajuts soci-
als. El finançament de serveis bàsics com són 
els Centres de Dia per la nostra gent gran (im-
portant i necessari servei que es va engegar dins 
aquest mandat), o l’obertura les nits d’estiu del 
CAP, que la Generalitat ens va tancar, segueix 
anant a càrrec d’aquest Ajuntament.

Seguim apostant per la inversió, en oferir forma-
ció, informació i cultura i en afavorir la pràctica es-
portiva. També considerem important invertir en la 
preservació, difusió i posada en valor del nostre 
patrimoni, fet indispensable per aconseguir un 
sentiment d’orgull identitari dels veïns i les veïnes.

Hi ha molta feina feta, i seguim mantenint la il-
lusió, la força i el coratge per continuar fent la que 
encara falta per fer, dia a dia…

a

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

@PSCVH

mirem endaVant
Aconseguint fites importants per al nostre municipi

Àngels pérez Sánchez

elidia lópez redondo

eStem ViVint momentS complicatS
ens sentim a prop del poble

mònica Boquera castellví
www.ciuvh.com 

www.facebook.com/ciuvandelloshospitalet

leS eScoleS VelleS de l’HoSpitalet de l’inFant
on comença i on acaba la memòria històrica?

n dels projectes que es vol endegar en 
aquest mandat és la “remodelació” de les 
Escolles Velles de l’Hospitalet, un edifici 

que ha canviat els seus usos al llarg del temps: 
escola, llar d’infants, classes de català, institut, 
espai per a entitats, seu de l’emissora municipal, 
Casal de Joves...

La fórmula triada per a cercar el “millor” projecte 
d’edifici ha estat el concurs d’idees, com també 
es va fer amb el Centre Cultural Infant Pere. Hem 
de reconèixer, però, que en aquest primer estadi 
del projecte, tots plegats no hem fet prou per mi-
rar de preservar aquest edifici o per analitzar en 
profunditat les diferents opcions. Probablement 
molts governants prenen alguna que altra decisió 
errònia o equivocada, encara que sigui involun-
tàriament o sense ser-ne plenament conscients. 

Nosaltres volem assumir els errors propis, com 
ara no haver vetllat suficientment en l’estadi inici-
al del projecte que ara ens ocupa, demanant que 
les bases del concurs d’idees contemplessin de 
forma clara les diferents opcions.

Hi haurà qui pensarà que les actuals Escoles Ve-
lles estan mancades de valor patrimonial o que 
no tenen cap característica arquitectònica especi-
al que les faci mereixedores de la seva preserva-
ció; d’altres pensem que formen part de la història 
d’un poble i de molts dels seus vilatans. Potser, 
si l’arquitecte de les Escoles Velles hagués estat 
algú reconegut; algú del qual s’estudiés la seva 
obra a les Universitats, el tractament que ara re-
bria aquest edifici seria un altre.

És cert que al llarg del temps, la sensibilitat en-

vers la conservació d’edificis i espais que con-
formen un poble o una ciutat ha anat variant en 
funció també dels propis valors que com a soci-
etat tenim. En els darrers anys semblava, però, 
que quelcom havia canviat. En el passat mandat 
es va redactar el Pla director de l’Hospital Gòtic 
i es va integrar el dipòsit de l’aigua, de Bonet 
Castellana, en el nou Teatre-Auditori. Recent-
ment s’han finalitzat les obres de restauració de 
la façana de ponent de l’hospital i s’ha optat per 
conservar –amb major o menor encert- Ca La 
Torre i Cal Nano. 

En aquest context es fa difícil d’entendre que per 
una banda vulguem recuperar allò que ens iden-
tifica com a poble; i per altra, fem desaparèixer, 
sense la merescuda reflexió, un edifici que forma 
part de la història de l’Hospitalet.

u

Juliol 2014
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La versió 
més fan-

tasiosa de l’origen del nom 
de Vandellòs la va formular 
Agustí M. Gibert en la seva 
obra “Ciutats focenses del 
litoral cosetà”, en la qual si-
tua la ciutat focea (grega) de 
Lebedòntia a l’actual empla-
çament de l’Hospitalet, a la 
dreta de l’Oleum, és a dir, del 
riu Llastres. 

Episodis de la nostra història

L’oriGen deL noM de vandeLLÒs
Joan Vernet Borràs

l Sr. Gibert, metge de professió, tan-
mateix amb una sòlida formació del 
món clàssic i la seva mitologia, for-

mula la hipòtesi, més poètica que científi-
ca,  que el nom de Vandellòs provindria de 
la fusió del mot llatí prepositiu “van”, (de 
Vannus: erer,  garbella, porgador o sedàs; 
en el sentit de purificador) i del mot grec 
”delos”, (lloc de claror, llum, sol, Apolo, el 
déu del dia). En definitiva, lloc d’un temple 
purificador consagrat al déu de Delos.

Encara que, actualment, els historiadors 
situen la ciutat focea de Lebedòntia a 
l’Ampolla, el Sr. Gibert assenyala que a 
començaments del segle passat, al llit del 
riu Llastres, entre el pont de la via i el de la 
carretera, s’hi trobaven restes de terrissa  
bastant ruda,  més aviat grega que roma-
na, però, molt probablement, de fabricació 
local o indígena. Més recentment, l’any 
1992, en el marc d’unes obres a l’hospital 
gòtic es va recuperar un fragment d’anti-
fexa, és a dir, una teula decorada amb un 
cap femení. L’estudi d’aquesta peça per 
part de Xavier Dupré podria demostrar 
l’existència d’un santuari grec, de la prime-
ra meitat del segle VI aC, a la desemboca-
dura del riu Llastres.

Alfredo Opiso va fer una llarga ressenya 
del llibre de Gibert, a La Vanguardia del 

e dia 26  d’octubre de l’any 1900, acceptant 
com a bona la versió de Gibert sobre l’ori-
gen del nom de Vandellòs.

A la carta de repoblació de 1191, Albert de 
Castellvell i Arnau de Fenollar donen a en 
Ramon de Riudoms un lloc dins del terme 
de Tivissa anomenat Valdelor. I l’any 1342, 
el batlle de Tivissa, en Boraç, l’anomena 
Ualdelors.

L’eminent filòleg Joan Coromines ens 
aporta els diferents noms que s’han donat 
al nostre poble segons els documents an-
tics: Valldelor, en documentació de l’any 
1119, U(a)ldelors, el 1204,  Vayl de Lors 
i  Vayldelos el 1230, Vall de Lors el 1232 i 
Vall de Lor el 1460.

L’historiador de Tivissa, Màrius Bru,  asse-
nyala que en un document del 1342 apa-
reix Vallis Laurorum. Bru adopta el nom  
de Vandellòs perquè és la forma actual-
ment acceptada, però considera que,  pels 
orígens i per l’etimologia, el nom correcte 
seria Valldellors.

En el document més antic de l’arxiu de ca 
la Torre, de principi del segle XV, hi cons-
ta Valldellos, el mateix nom que trobem 
en els documents dels anys 1501 i 1609. 
En un document de l’any 1563, hi consta 

Valdelos. Tanmateix l’actual nom de Van-
dellos ja consta  en documents dels anys 
1579, 1565 i 1794.

En els llibres sacramentals de la parròquia, 
del segle XVII, trobem Vandellors, Valldellors, 
Valldellos i alguna vegada Bandellos i Ballde-
llos, però, també l’actual forma de Vandellos.

En el nomenclàtor dels pobles d’Espanya 
de l’any 1863, hi consta Vandellós. En 
aquest document, en anotar els nuclis po-
blats del municipi no es cita: Castelló,  Ga-
vadà i Fatxes, en canvi sí que s’hi mencio-
na la Figuerola. Masboquera hi figura com 
a Mas Boguera.

Emili Morera, a la Geografia General de 
Catalunya, dirigida per Francesc Carreras 
Candi, a banda d’insinuar que al segle XII 
s’anomenava Vall del Os, per haver-se tro-
bat en el terme un ós, creu que el nom pro-
vé de  Vall de llors o “llaurers”, i manté que 
el nom correcte és Vandellors o Valdellors 
i així ho escriu a l’apartat del nostre poble.

Joan Coromines, la màxima autoritat ci-
entífica en onomàstica, confirma que Van-
dellòs, etimològicament, prové de Vall de 
llors, “vall de llorers”, que assimilat primer 
en Valldellò(r)s, passà després a Vande-
llòs per dissimilació. g

portada del primer llibre de registre de matrimonis de l’arxiu parroquial. 1688

Juliol 2014



REVISTA
LA6

Actualitat

en viGor, eL nou 
pLa d’ordenació 

urbanística MunicipaL
Un cop publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya

l Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya (DOGC) ha publicat l’edicte amb 
l’acord de la Comissió Territorial d’Ur-

banisme de Tarragona del 9 d’abril d’aprova-
ció definitiva del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant i les normes urbanístiques corres-
ponents. Per tant, des del passat 26 de maig, 
el POUM ja és executiu i d’obligat compliment.

La publicació del Pla al DOGC era l’últim 
requisit perquè entrés en vigor aquest docu-
ment, que substitueix l’anterior, és a dir, el Pla 
general d’ordenació urbana (PGOU) de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que era vigent 
des de l’any 1998, amb la refosa normativa 
de l’any 2005.

Aquest nou document, redactat per un equip 
dirigit per l’arquitecte Dr. Estanislau Roca 
(a la foto), amb el suport dels serveis tèc-
nics i jurídics de l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, servirà per orientar 
el model de desenvolupament i l’expansió 
urbana dels diferents nuclis del municipi en 
les properes dècades. 

Per aquest motiu, l’alcalde, Alfons Garcia, 
n’ha remarcat la seva importància: “el nou 
POUM definirà el futur del municipi i és el 
resultat d’un llarg procés de treball, que ha 

durat més de quatre anys. La voluntat de 
l’Ajuntament, en tot moment, ha estat que 
aquest Pla fos un document de consens po-
lític i social; i per això s’han dut a terme acci-
ons de consulta i d’informació per facilitar la 
participació de la ciutadania”.

El POUM conserva l’essència del que el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar provisionalment 
el passat 19 de desembre de 2013, tenint en 
compte les al·legacions presentades i els in-
formes de les administracions i organismes 
afectats per la tramitació i consistoris veïns.

Les persones interessades a consultar tota 
la documentació relacionada amb el Pla d’or-
denació urbanística municipal, ho poden fer 
a través de la pàgina web de l’Ajuntament: 
www.vandellos-hospitalet.cat (a l’apartat del 
POUM, situat a la dreta). g

e

L’alcalde, Alfons Garcia, ha re-
clamat que el nou impost sobre 
les nuclears que vol crear el Par-
lament català repercuteixi en el 
territori dels municipis afectats 
per aquest tipus d’indústria. Ho 
va fer el 5 de juny, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i 
Pressupost del Parlament de Ca-
talunya, que actualment està tra-
mitant el projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica 
per la seva incidència en el medi 
ambient.

El mateix van fer l’alcalde d’Ascó, 
Rafael Vidal i el gerent de l’Asoci-
ación de Municipios de Áreas Nu-
cleares (AMAC), Marià Vila.

Tots tres van comparèixer a la 
Comissió, a petició d’aquesta, per 
donar la seva opinió i formular 
propostes que els grups parla-
mentaris puguin recollir i incorpo-
rar en el text final de la llei. 

En la seva intervenció, Alfons 
Garcia va demanar que, “tal com 
passa amb la taxa turística, es re-
percuteixi un 30% de l’impost en 
el territori, bé d’una forma direc-
ta o indirecta, millorant els plans 
d’emergència nuclears o impul-
sant accions encaminades a afa-
vorir la diversificació econòmica”.

l’alcalde 
reclama que 

elS nouS 
impoStoS SoBre 

leS nuclearS 
reVerteixin en 

el territori

             CONJUNT DEL MUNICIPI       INTERIOR          COSTA

CENS D'ELECTORS: 4.319 % 776 % 3.543 %

Vots emesos 2.098 48,6% 474 61,1% 1.624 45,8%
Vots nuls 25 1,2% 7 1,5% 18 1,1%
Vots vàlids 2.073 467 1.606
Vots en blanc 32 1,5% 4 0,8% 28 1,7%
Vots a candidatures 2.041 98,5% 463 99,1% 1.578 98,3%

VOTS I PERCENTATGES: %

CiU 532 25,7% 209 44,8% 323 20,1%
ERC 454 21,9% 177 37,9% 277 17,2%
PSC 345 16,6% 36 7,7% 309 19,2%
PP 216 10,4% 13 2,8% 203 12,6%
C's 172 8,3% 0 0,0% 172 10,7%
ICV-EUiA 117 5,6% 18 3,9% 99 6,2%
PODEMOS 79 3,8% 4 0,9% 75 4,7%
UPyD 29 1,4% 1 0,2% 28 1,7%
Altres 97 4,7% 5 1,1% 92 5,7%

resultats de les eleccions al parlament 
europeu registrats al municipi
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Les obres de La pLaça deL pou són 
a punt de finaLitzar

Juliol 2014

Falta instal·lar-hi un element que recordarà el funcionament de l’antiga sínia
es obres d’adequació de la plaça del 
Pou de l’Hospitalet de l’Infant, consis-
tents en la millora dels serveis i en la 

col·locació d’un nou paviment i d’un nou mo-
biliari urbà, estan pràcticament acabades.  
En el decurs d’aquestes obres, recordem, 
s’han dut a terme uns treballs arqueològics 
que han permès localitzar l’emplaçament 
exacte i documentar el conjunt d’estructures 
associades al pou de l’època fundacional de 
l’antic hospital.

En aquests treballs s’ha identificat també la 
traça del perímetre rectangular dels murs 
que tancaven l’antiga sínia de pujada d’ai-
gua del pou. Aquest espai conforma un rec-
tangle del pou inicial. En època moderna es 
va construir un cilindre de formigó inscrit en 
el perímetre inicial, per poder pujar l’aigua 
de forma manual. Aquesta estructura estava 
vinculada a la darrera imatge fotogràfica que 
es té d’aquesta estructura hidràulica.

l Per protegir i explicar aquest element identi-
tari del conjunt monumental històric, el des-
patx d’arquitectes Figuerola-Gavaldà-Ro-
mera, autor del projecte i del Pla director de 
rehabilitació i recuperació de l’antic hospital, 
ha presentat a l’Ajuntament una proposta, 
amb la col·laboració del Centre d’Estudis de 
l’Hospitalet de l’Infant, que compta amb el 
vistiplau de la Comissió del Patrimoni Cultu-
ral de Tarragona.

Aquesta proposta  planteja crear un nou 
element que recordi el funcionament d’una 
sínia, en el seu emplaçament original, sense 
perdre la visió de les restes arqueològiques 
descobertes ni ser una addició mimètica que 
falsegi l’autenticitat històrica del pou. Tam-
bé preveu aprofitar la barana de protecció 
de les restes arqueològiques per tenir un 
espai expositiu on explicar el funcionament 
d’aquesta estructura hidràulica, amb uns cri-
teris de difusió de la història del monument.

Amb aquesta solució, que s’executarà pro-
perament, es pretén “tenir present la memò-
ria col·lectiva, que recorda l’existència d’un 
element per treure aigua del pou”, segons 
han argumentat els arquitectes. g

El 21 de juny es va inaugurar la piscina 
municipal de Vandellòs, amb una exhibi-
ció de natació sincronitzada que va anar 
a càrrec de tres integrants de la selecció 
de Suècia, dirigides per l’entrenadora na-
cional Pilar Clapés. Prèviament, l’alcalde, 
Alfons Garcia; la regidora d’Esports, Pilar 
Morales; el president del Consell Esportiu 
del Baix Camp, Josep Llaberia; i la repre-
sentant territorial de l’Esport a Tarragona, 
Gemma Solé, van adreçar unes paraules 
als assistents i van descobrir la placa de 
les noves instal·lacions.

D’aquesta manera, es va obrir al públic 

aquesta piscina descoberta, que ha estat 
en obres des del mes de febrer. Durant 
aquest temps, s’han reordenat els espais 
que ocupaven les antigues instal·lacions 
i, a més, s’han solucionat els problemes 
constructius existents des de feia anys, 
per la falta d’estanquitat dels vasos.

Els treballs d’adequació han compor-
tat la construcció d’una piscina gran de 
25x12,5 m i d’una piscina infantil de 4x9 
m. També s’ha dotat aquestes instal-
lacions de dos lavabos i una infermeria-
vestidor, s’ha adaptat l’accés existent i 
s’han ampliat les grades.

la piscina de Vandellòs s’estrena amb 
una exhibició de natació sincronitzada

L’Ajuntament ofereix actualment un total de 27 
zones amb cobertura WIFI al municipi, ubica-
des en espais públics de molta concurrència, 
en les quals les persones es poden connec-
tar gratuïtament a Internet. El punt que s’ha 
incorporat recentment al llistat és la zona de la 
plaça de l’Almadrava de l’Hospitalet.

Aquest servei d’accés a Internet està subjec-
te a la limitació de la velocitat fixada per la 
Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones (CMT). En aquest sentit, la normativa 
vigent estableix que l’ample de banda sigui 
de 256Kb de descàrrega i que hi hagi 2 hores 
de connexió gratuïta al dia.

A l’Hospitalet de l’Infant, els punts WIFI es 
troben a: la Sala infant Pere, l’antiga Escola 
Àster, la ràdio municipal, el Viver Tecnològic, 
la Casa de la Vila, el Viver d’Empreses, l’al-
berg Àster, la biblioteca, la Sala Bonet Cas-
tellana del Centre Cultural Infant Pere, el 
pavelló cobert, el Casal de Joves, l’oficina 
central de Turisme, el Casal d’Avis, la piscina 
coberta, la plaça Catalunya, el port esportiu i 
la plaça Almadrava.

A Vandellòs, estan ubicats a: l’Ajuntament, el 
pavelló cobert, la biblioteca, el centre poliva-
lent, el Casal de Joves, Ca la Torre i la plaça 
Doctor Gil Vernet. Al Casal de Masriudoms 
també es brinda aquest servei. 

Tots els punts estan senyalitzats perquè si-
guin fàcilment identificables.

ara Hi Ha 27 zoneS 
amB SerVei WiFi 

gratuït
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eL centre tecnoLÒGic MestraL 
rep eL visitant 60.000

El Centre Tecnològic Mestral (CTM) s’ha 
convertit durant el mes de maig en lloc de 
trobada del Cos de Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Després d’una reunió amb Ricard Expósi-
to, responsable de la Unitat Territorial de 
la Regió d’Emergències de Tarragona, 
una de las set unitats que formen el cos, 
es va acordar organitzar visites de bom-
bers a la Instal·lació amb la finalitat de 
fer un reconeixement de les estructures, 
sistemes i equips romanents, afavorint 
aquells que tenen implicació en la protec-
ció contra incendis de la Instal·lació. 

Aquestes visites estan emmarcades dins 
del Pla d’activitats anuals que té cada 
parc de bombers, en què s’engloben 
pràctiques, visites i simulacres. En total, 
s’han rebut vuit visites amb més de mig 
centenar de bombers de tota la zona, in-
closos els del Parc de Bombers de l’Hos-
pitalet de l’Infant.

A l’Auditori, el responsable de l’Àrea de 
Comunicació i Formació els hi ha donat 
una xerrada sobre la situació actual de la 

el cos de Bombers de la generalitat visita el ctm

Instal·lació Vandellòs 1, sobre les activitats 
d’Enresa i, finalment, una explicació en de-
tall del Pla d’emergència interior i el Pla de 
protecció contra incendis de la Instal·lació.

El cos de Bombers de la Generalitat dis-
senyarà un plànol operatiu i de mobilitat 
interna que li permeti tenir un coneixement 
complet del recinte. El plànol operatiu con-
sisteix a tenir identificats els transformadors 
elèctrics, els punts amb major càrrega de foc 

i els diferents hidrants. El plànol de mo-
bilitat interna consisteix a identificar les 
vies transitables i els diferents edificis 
romanents de la Instal·lació.

La col·laboració entre el Cos de Bombers 
de la Generalitat i Enresa no finalitza amb 
aquest reconeixement de l’emplaçament. 
S’ha acordat fer un exercici anual a la 
Instal·lació entre els Bombers i la brigada 
contra incendis de la Instal·lació.

l Centre Tecnològic Mestral va rebre el 
18 de març el visitant número 60.000 
des que Enresa va obrir les portes de 

la instal·lació el 1998, per informar sobre 
les activitats de desmantellament de l’anti-
ga Central Nuclear Vandellòs 1. 

Jordi Sans, estudiant de segon de batxille-
rat del Col·legi Turó, es va convertir en el vi-
sitant número 60.000 del Centre Tecnològic 
Mestral, la qual cosa el va fer guanyador 
d’una tablet. El jove va rebre el regal amb 
alegria i satisfacció de mans del director 
de la Instal·lació, Carlos Pérez Estévez. 
Sobre la importància de l’esdeveniment, 
Pérez Estévez, va valorar la xifra de visi-
tants aconseguida com una “fita de la po-
lítica de comunicació d’Enresa, que posa 
molts esforços en la transparència i les re-
lacions amb l’entorn on realitza les seves 
activitats”. De fet, el centre educatiu que 
ha aconseguit l’emblemàtica xifra ha estat 
el Col·legi Turó, el qual ha estat també ob-
sequiat amb material educatiu pel seu fons 
bibliotecari.

El centre d’informació de Vandellòs va ar-
rancar les seves activitats poc abans que 
Enresa comencés les obres de desmante-
llament, amb l’objectiu de donar a conèixer 
als municipis més pròxims com s’havia pla-

e

nificat el desmantellament, que suposaria 
una activitat pionera tant a Espanya com 
a la resta del món, ja que no s’havia des-
mantellat fins a la data una central de di-
mensions industrials. Durant el primer any 
de funcionament, el centre, llavors conce-

but com itinerant i ubicat en un camió, va 
rebre 2.036 visitants. Les xifres van pujar 
any rere any arribant a una mitja de 4.000 
visitants a l’any. Prop del 70% de les visites 
corresponen a centres educatius –batxi-
llerat, formació professional i universitats-, 
mentre que la resta de les visites proce-
deixen d’organismes oficials, mitjans de 
comunicació, empreses del sector i altres 
institucions.

L’organització i els continguts de les vi-
sites han anat canviant amb els anys per 
adaptar-se a les diferents etapes de la 
Instal·lació. Obrir les portes a les obres 
del desmantellament fou tot un repte que 
es va aconseguir superar amb imaginació. 
Durant els anys de més activitat amb el 
desmuntatge d’estructures, la visita es va 
concebre com un itinerari en directe i gui-
at a través d’uns miradors que permetien 
veure els treballs en viu i en diferents punts 
d’interès. Posteriorment, a partir de la la-
tència iniciada el 2005, s’ha adaptat la vi-
sita per oferir una conferència informativa, 
una exposició amb maquetes i elements in-
teractius, tallers pràctics (desmantellament, 
gestió de residus i protecció radiològica) i 
un recorregut per punts clau que han que-
dat després de finalitzar la segona fase del 
desmantellament. g
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es del passat 20 de juny la línia de 
trens RT2 del servei de rodalia del 
Camp de Tarragona arriba a l’Hos-

pitalet de l’Infant. El Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya ha allargat el recorregut d’aquesta 
línia, que va posar en servei el  passat 20 
de març entre l’Arboç i Cambrils, fins a 
l’Hospitalet.

En concret, l’RT2 s’ha reforçat amb l’allar-
gament de 6 trens (3 per sentit) fins a l’Hos-
pitalet, amb parada també a Mont-roig del 
Camp. D’aquesta manera es donarà més 
cobertura territorial en un corredor com-
pletament nou que ha permès la connexió 
directa del Baix Penedès amb Tarragona i 
la Costa Daurada.

Aquesta millora es complementa amb la 
incorporació dels nous serveis al siste-
ma tarifari integrat de l’ATM de Tarragona 
que s’ha implantat a tots els municipis que 
formen part del servei de rodalia. Així els 
usuaris poden viatjar amb bus i tren usant 

eL servei de rodaLies arriba a 
L’HospitaLet de L’infant

Juliol 2014

la policia local de Vandellòs i l’Hospitalet 
es reforça aquest estiu amb 6 agents més

El 20 de juny van prendre possessió del 
seu càrrec els 6 agents que reforçaran la 
plantilla de la Policia Local a l’ estiu. Fins 
al 16 de setembre, aquests agents realit-
zaran “tasques relacionades amb la po-
licia de proximitat, és a dir, vigilància de 

Connecta el municipi amb el Baix Penedès, Tarragona i la Costa Daurada

d un sol títol i a un preu que pot arribar a ser 
un 80% més barat que el del bitllet senzill 
d’un viatge d’una zona.

Al municipi, el punt de venda i recàrrega de 
les targetes i els títols de transport està situat 
a l’estanc de l’Hospitalet (Via Augusta, 4). Més 
informació a: www.atmcamptarragona.cat 

L’alcalde, Alfons Garcia, ha manifestat la 
seva satisfacció per l’arribada de les rodali-
es a l’Hospitalet i pel “triomf de la unitat del 
territori”, perquè segons ha recordat aquest 
servei era una reivindicació de la zona: 
“Aquesta millora de les comunicacions del 
municipi, que dóna resposta a les necessi-
tats dels veïns i turistes, s’ha aconseguit grà-
cies a la suma d’esforços dels ajuntaments 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Mont-
roig del Camp, Tivissa i Pratdip, que han fet 
front comú per demanar-la a la Generalitat; i 
també de la Plataforma Ciutadana”. “Aques-
ta unitat del territori ha donat els seus fruits i 
l’administració catalana ha escoltat la nostra 
veu, la qual cosa és d’agrair”, ha afegit. g

platges i de les vies públiques; control del 
compliment de les ordenances municipals 
de convivència ciutadana i informació als 
ciutadans i regulació del trànsit”, segons 
ha explicat la regidora de Seguretat, Pilar 
Morales.

anaV preSenta 
leS perSpectiVeS 

per a 2014 alS 
alcaldeS de 

l’entorn de leS 
SeVeS planteS

La Direcció de l’Associació Nuclear 
Ascó - Vandellòs II (ANAV) va celebrar 
el 24 de març la reunió anual amb els 
representants municipals de les 18 
localitats ubicades a l’entorn de les 
centrals. 

Durant la trobada, que va tenir lloc al 
Centre d’Informació de la central nu-
clear Ascó, el director general d’ANAV, 
José Antonio Gago, va fer balanç de 
l’operació de les centrals durant l’any 
2013 i va exposar els principals rep-
tes que hauran d’abordar durant 2014, 
fent menció especial en el cas de 
Vandellòs II, a la propera recepció de 
missions internacionals de la indústria 
nuclear. Entre aquestes, va destacar 
la del Peer Review de WANO (l’Asso-
ciació Mundial d’Operadors Nuclears) 
que tindrà lloc després de l’estiu.

Gago va facilitar també informació 
sobre els recursos humans de l’or-
ganització i sobre inversions, moltes 
d’elles relacionades amb el Projecte 
Reforç de la Seguretat de resposta a 
les proves de resistència fetes arran 
de l’accident de la central nuclear de 
Fukushima. També es va informar 
sobre les iniciatives de col·laboració 
amb l’entorn que manté ANAV. 
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Maria JiMénez i aLtaïr 
fité Guanyen eLs preMis 

‘enfiLa eL teu futur’
Amb el projecte empresarial d’una casa rural

l projecte empresarial 
‘Casa Rural Alma’s 
Kids’, de Maria 

Jiménez i Altaïr Fité, ha 
guanyat la 7a edició dels 
premis ‘Enfila el teu futur’ 
per a joves emprenedors, 
organitzats conjuntament 
per  l’Institut Berenguer 
d’Entença i l’empresa 
municipal de promoció 
econòmica IDETSA. En 
aquesta edició, més de 
8 empreses locals, n’han 
pres part en la coordinació 
i l’empresa Alpiq hi ha 
col·laborat novament.

El lliurament d’aquests guardons va tenir 
lloc el 17 de juny a l’institut. En aquest 
escenari s’hi van donar a conèixer també 
les guanyadores del 2n premi (Sofia Tejero 
i Marina Barceló) i del 3r premi (Jessica 
Pallarés i Lourdes Puerto). També es van 
concedir dos accèssits (el 1r, a Irene Badia 
i Georgina Rom; i el 2n, a Carolina Martínez 
i Ariadna López).

En aquesta 7a edició dels premis, hi 
ha participat un total de 22 alumnes de 
Batxillerat i cicles formatius de l’INS 
Berenguer d’Entença, que han presentat 
11 projectes empresarials. L’objectiu 
d’aquests guardons  és promoure la cultura 

e

emprenedora entres els joves i ampliar 
el seu coneixement a altres alternatives 
laborals basades en el treball per compte 
propi, tal com va explicar el regidor de 
Promoció Econòmica, Miguel Ángel Garcés.

Sobre la importància de l’actitud i el 
desenvolupament personal, va parlar 
durant l’acte el consultor i formador Jordi 
Vila, especialista en formació d’ habilitats 
directives i en metodologia de vendes.  Com 
a novetat, per incentivar més la participació 
en els premis ’Enfila el teu futur’, els 
guanyadors del 1r premi de les edicions de 
2013, 2014 i 2015 podran assistir al “Curs de 
millora personal i professional” que imparteix 
Vila. Més detalls sobre els guardons a: 
www.vandellos-hospitalet.cat. g

El passat 10 de maig va obrir portes al 
carrer Tivissa núm. 6 de l’Hospitalet de 
l’Infant “La parelleta”, una botiga de roba 
i calçat infantil (fins a la talla 16 i fins al 
número 38-39) i articles de puericultura (per 
exemple, per fer “canastilles” de nadons 
i llistes de naixement). Per al Cayetano 
Pérez, propietari de l’establiment, 
aquest dia marca l’inici d’una nova etapa 
professional que va posar fi a una situació 
d’atur laboral. 

Cansat de buscar feina sense un resultat 
positiu, en Cayetano va decidir muntar el 
seu propi negoci per oferir als clients el que 
la seva dona i ell volen per als seus fills 

petits: “articles de bona qualitat i a preus 
assequibles”, fabricats a Espanya. 

Com a compradors de roba i sabates per 
a nens, sovint s’havien desplaçat fora 
del municipi per trobar certs articles i no 
sempre havien aconseguit el que buscaven, 
sobretot quan necessitaven sabates per 
als més petits. Per aquest motiu, va decidir 
obrir aquesta botiga, on atén els clients de 
dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h 
i de les 16.30 a les 20.30 h. 

Fins arribar a aquest punt, abans va haver 
d’elaborar un Pla d’Empresa i superar 
les dificultats per obtenir finançament. En 

“Oferim els articles que com a 
pares volem per als nostres fills”

EMPREnEdORS
SAE: 977 820 820

Economia i treball

nouS aJutS 
per promoure 

la iniciatiVa 
agrÀria

El consistori ha creat unes sub-
vencions per a la recuperació 
i comercialització de produc-
te agrari i forestal. L’objectiu 
d’aquests nous ajuts, destinats 
al col·lectiu empresarial local i 
associatiu, és promoure la inici-
ativa agrària i la participació acti-
va dels responsables d’aquestes 
explotacions per fixar persones 
al territori dins d’un sector en pe-
rill d’extinció i reduir les actuals 
taxes d’atur. 

En concret, s’ofereixen: ajuts 
a l’explotació agrària emplaça-
da al municipi, ajuts a la trans-
formació i comercialització de 
producte local (fruita, derivats, 
biomassa i altres); i ajuts a la re-
cuperació de territori del muni-
cipi, principalment zones arbra-
des per a noves explotacions 
agràries, millora d’accessibilitat 
i protecció forestal. La quantia 
d’aquests ajuts és d’entre 1.200 
i 1.800 euros com a màxim.

www.idetsa.net    

@idetsa

aquest procés van comptar amb l’ajut del 
Servei d’Assessorament a Emprenedors 
(SAE) del Viver d’empreses. 

Ara, aquest emprenedor espera que el 
seu establiment funcioni tan bé com el que 
té la seva germana a Madrid. Per això, 
precisament, el va batejar amb el mateix 
nom, però en català: “La parelleta”. 
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La mancomunitat que aplega els municipis 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivis-
sa i Pratdip (MIDIT) ha impulsat la celebra-
ció d’una trobada entre les cooperatives i 
restauradors del territori per posar en valor 
els productes locals. 

La idea d’organitzar aquesta trobada va 
sorgir de la primera reunió del Fòrum 
d’Opinió Turística del 2014, que va tenir 
lloc el passat 27 de març. En aquesta re-
unió es va posar de manifest que els res-
tauradors tenien poca informació i conei-
xement dels preus i productes del territori 
que comercialitzen les cooperatives.

Juliol 2014

es empreses instal·lades al municipi 
i les que s’hi vulguin instal·lar en el 
futur poden beneficiar-se d’una tarifa 

elèctrica més reduïda, en virtut de l’acord 
que han signat recentment la Mesa d’Alcal-
des de l’Energia de Catalunya (MADE), de 
la qual forma part el municipi, i l’empresa 
comercialitzadora Conecta2 Energía.

D’això s’ha informat als empresaris locals 
i a la ciutadania, en el marc de la jornada 
divulgativa que van organitzar el consistori i 
l’empresa el passat 11 de juny a la Casa de 
la Vila. Durant aquesta jornada, es va expli-
car que, respecte a la tarifa que ofereixen 
en l’actualitat les grans comercialitzadores 
elèctriques, aquest estalvi “se situa en un 
marge d’entre el 20 i el 40%” i es deu a una 

“renúncia del marge de benefici empresa-
rial”. També es va assenyalar que a mitjà 
termini també és previst que els particulars 
puguin acollir-se al conveni, tot i que Co-
necta2 ofereix ja un servei gratuït d’asses-
sorament a les famílies per tal de buscar 
“el millor preu possible” a través de l’anàlisi 
dels contractes particulars.

Amb la signatura d’aquest conveni, Van-
dellòs i l’Hospitalet, com la resta de po-
blacions que integren la MADE (Ascó, 
Garcia, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Riba-
roja d’Ebre, Tivissa, la Torre de l’Espanyol 
i Vilalba dels Arcs), pretén atraure noves 
empreses al municipis, consolidar les ja 
existents, diversificar l’economia i generar 
nous llocs de treball. g

l

leS cooperatiVeS 
i reStauradorS 

de la zona eS 
reuneixen per 

poSar en Valor elS 
producteS localS

Gràcies a l’acord signat per l’Ajuntament, com a 
membre de la MADE, i Conecta2 Energía 

Segueix-noS a:

@Midit2020 Midit 2020

eL Municipi ofereix reduir 
La factura eLèctrica 

a Les eMpreses

El consistori està impulsant un projecte 
per dotar el polígon Les Tàpies d’una 
xarxa de telecomunicacions de nova 
generació. La idea és mantenir les em-
preses que hi ha actualment en aquest 
polígon ubicat a la carretera C-44 i 
atreure empreses noves al municipi, 
especialment tecnològiques, que ara 
no s’hi poden instal·lar, perquè tenen 
una connexió a Internet amb un ample 
de banda d’entre 2 i 4 megabits per se-
gon. I és que amb la instal·lació de fi-
bra òptica prevista, aquesta velocitat es 
multiplicarà fins arribar als 100 Mbit/s i 
el servei de connexió a Internet tindrà 
més qualitat.

les empreses del polígon les tàpies disposaran               
de fibra òptica aquest 2014 

A hores d’ara, la primera fase d’aquest pro-
jecte ja està enllestida. Es tracta de l’obra 
de canalització de les parcel·les del polí-
gon, és a dir, de la col·locació dels tubs per 
on hauran de passar els fils de fibra òptica. 
Aquests treballs costen uns 174.000 euros, 
dels quals la Diputació de Tarragona n’ha 

subvencionat el 95%, a través del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 2013.

Paral·lelament, tal com va acordar el Ple 
de l’Ajuntament per unanimitat, IDETSA 
està fent els tràmits per convertir-se en 
operadora de telecomunicacions, per tal 
de subministrar aquest servei als usu-
aris amb les màximes garanties i a un 
preu competitiu.  

La previsió és que les empreses del 
polígon puguin disposar de fibra òptica 
l’últim trimestre de 2014, segons ha ex-
plicat el regidor de Promoció Econòmi-
ca, Miguel Ángel Garcés.  

Per intentar posar remei a aquesta situació, 
la Cooperativa de Vandellòs va proposar fer, 
amb la col·laboració de la resta de les coope-
ratives de la zona, un esmorzar de clotxa i un 
tast de productes locals del territori a les seves 
instal·lacions. Aquesta acció es va dur a terme 
el 14 d’abril i va comptar amb la participació de 
16 representants de restaurants, cooperatives 
i entitats públiques del territori de la MIDIT. Els 
assistents van aprofitar l’avinentesa per visitar 
el ‘Molí de l’Oli de Vandellòs’.
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unes 2.000 tapes, per inauGurar 
Les Jornades de La tonyina

Del 25 de maig al 22 de juny, hi han participat 10 restaurants 

Juliol 2014Turisme i Comerç

er a la IX Diada de la Tonyina, l’acte 
inaugural de les XV Jornades de la 
Tonyina, els deu restauradors partici-

pants van cuinar unes 2.000 tonyi-tapes, se-
gons va informar la regidora de Turisme, Eli-
dia López. Aquestes tapes, elaborades amb 
tonyina i venudes a un preu de 2,5 euros amb 
beguda inclosa, recordem, les va impulsar ara 
fa dos anys l’anterior regidor de Turisme, Àlex 
Marfull, per atraure-hi més gent i fomentar 
l’activitat econòmica. En record de l’Àlex Mar-
full, que va morir l’any passat, precisament, la 
regidora va pronunciar unes paraules.

Amb aquest tast popular, amenitzat amb 
un espectacle infantil i ambientació musi-

p

cal, el 25 de juny es va donar el tret de 
sortida un any més a les jornades gastro-
nòmiques organitzades per l’Àrea de Tu-
risme de l’Ajuntament.

En aquesta 15a edició de les jornades, 
dels 10 establiments participants, 8 són de 
l’Hospitalet de l’Infant (Restaurant La Sal 
Grossa, Llesqueria El Porró, Restaurant El 
Solomillo, Restaurant El Pescador, Hotel 
Sancho Restaurant, Restaurant Topolino, 
Restaurant Taberna Nevada i Bar Cervese-
ria Cal Rullo); 1 de Masboquera (Restau-
rant El Rebost de la Nuri); i 1 de Pratdip 
(Restaurant La Cuina d’en Carlos).

Fins al 22 de juny, a 8 d’aquests establiments 
s’hi ha ofert menús amb la tonyina com a in-
gredient. A 6 dels establiments participants 
s’hi ha brindat, a més, “tonyi-tapes”. Més in-
formació a: www.hospitalet-valldellors.cat g

Des del passat 28 d’abril aquest òrgan 
consultiu de participació ciutadana, d’as-
sessorament i proposta sobre temes re-
lacionats amb el turisme i comerç està 
compost per un president (l’alcalde), una 
vicepresidenta (la regidora de Turisme 
i Comerç, Maria Elidia López) i per 14 

vocals: 4 representants del consistori (Mi-
guel Ángel Garcés, Joan Castellví, Maite 
Boquera i Jordi Borràs) i 10 representants 
d’entitats relacionades amb el sector turís-
tic del municipi. En concret, un represen-
tant de cada sector corresponent a: hotels 
(Jordi Genovés), càmpings (Manel Vilajosa-

na), apartaments turístics (Annalisa Rei), 
comerç (Montse Conejero), restaurants 
(Cori Guiu), agències de viatges (Isabel 
Rojas), port esportiu (Manuel Álvarez), 
turisme esportiu (Joan Albert Campos), 
turisme d’interior (Marcos Espinola), i tu-
risme de sol i platja (Manel Garcia).

conStituït el conSell Sectorial de turiSme i comerç

Del 4 d’abril al 6 d’abril, els municipis 
de Mont-roig del Camp i Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant van compartir 
un estand al Saló Internacional de 
Turisme a Catalunya (SITC), celebrat 
a Barcelona. En aquest estand van 
promocionar conjuntament els seus 
productes locals (oli, fruits secs, etc.) 
i les seves jornades gastronòmiques 
(la del pop, en el cas de Mont-roig del 
Camp; i la de la tonyina, en el cas del 
nostre municipi). 

amB mont-roig 
del camp,  al Saló 

internacional 
de turiSme de 

Barcelona

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, com a 
municipi integrat a l’Estació Nàutica Costa 
Daurada, s’ha sumat al Manifest Europeu de 
Turisme Nàutic Sostenible. A l’acte d’adhe-
sió, celebrat el 29 d’abril a Brussel·les en el 
marc del Comitè Europeu de les Regions, hi 
va assistir l’alcalde, Alfons Garcia; i la regi-
dora de Turisme, Elidia López.

el municipi se suma al manifest europeu                                                                
de turisme nàutic Sostenible

3a FIRA DE PRODUCTE LOCAL,
CUINA I CLOTXA

DE LES TERRES DE MESTRAL

4-5  JULIOL 2014

PL. CATALUNYA de 19 a 00 h.

L’Hospitalet de l’Infant

DE LA 

DIA 4
19h. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“La cuina de les Terres de Mestral”
20 i 22.30h. SMALL RIVER BRASS BAND

DIA 5
20.30h. LA BANDA FORÀNIA

SORTEIG
1 guiatge amb Peudagògic

1 nit 2 pAX. Cal Barceló

1 nit 2 pax.
Càmping-Alberg Tivissa

1 àpat 2 pax.
Rest.-Pizzeria Vistamar

4 tasts +copa

+portacopes =6€

4  tasts =4€

TAPES =1-2€

Vine

I tasta la terra!

Participa

Amb el suport de:

Organitza Col·labora

RESTAURANT PIZZERIA

Vistamar

Celler Cairats | Deviteca | Celler Cedó Anguera | Dolços de l’Infant |  La Centaura | Les Atxes | Celler Anguera Domenech | Cooperativa de Tivissa 
Cooperativa Serra d’Almos | Restaurant El Pescador | Restaurant Sal Grossa | Llesqueria El Porró |  Cooperativa de Vandellòs | Nat Salut | Hotel Sancho  
Taberna Nevada | Peudagògic | El Rebost Nuri | Restaurant Donatello’s | Small River Brass Band | Forani Teatre 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport el desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d'Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu

La III Fira “Fruits de la Terra”, la fira de pro-
ducte local, cuina i clotxa de les Terres de 
Mestral, està prevista per als dies  4 i 5 de 
juliol, de les 19 a les 24h, a la Plaça Catalu-
nya de l’Hospitalet de l’Infant.

Aquesta fira, organitzada per la mancomunitat 
que aplega els municipis de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT), 
comptarà amb una vintena de parades on es 
podrà tastar vi del territori, tapes elaborades 
per restauradors locals que promocionaran la 
clotxa com a icona gastronòmica del territori; i 
productes locals de les cooperatives.

En el marc de la Fira, a més, es presentarà 
el llibre “La cuina de les Terres de Mestral” i 
s’oferiran diverses actuacions. Més detalls, 
a la propera revista.

iii Fira “FruitS de la terra”
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mb l’arribada de l’estiu, els Casals 
de Joves estrenen un nou programa 
de propostes lúdiques, esportives i 

culturals, perquè el jovent gaudeixi del seu 
temps lliure. El “Fes-t@’l teu #EstiuJove14” 
inclou activitats als matins, de dilluns a di-
jous al Casal de Joves de l’Hospitalet de 
l’Infant, durant els mesos de juliol i agost. 
Aquestes activitats consisteixen en cursos 
de bateria, cuina, blocs, rebosteria i zumba 
i en excursions.

També inclou diversos tallers i campionats, 
previstos per als caps de setmana dels me-
sos de juliol, agost i setembre, tant al Casal 
de Joves de l’Hospitalet de l’Infant com al de 
Vandellòs. Per exemple, hi haurà tallers d’au-
tomaquillatge, màgia, manicura, dj i bijuteria; 
i campionats de Just Dance, futbolí, Call of 
Dutty, Wii Sports, una gimcana... Durant la 
Festa Major de Vandellòs, a més, es muntarà 

Joventut Juliol 2014

estiu = Més activitats aLs 
casaLs de Joves

S’oferiran cursos, tallers, excursions i campionats

PALMFEST tanca la seva programació 
més ambiciosa amb l’anunci dels últims 
grups i djs que prendran part en la 9a 
edició del festival de música independent 
per excel·lència en la Costa Daurada i 
Sud de Catalunya. Es tracta de: Mishima, 
emblema de l’escena independent cata-
lana; Mendetz i la seva festa permanent 
damunt de l’escenari; Dead Parties, ban-
da barcelonina liderada per un australià 
amb vocació de renovador del Shoega-
ze; i els locals Wardenclyffe, que tornen 
a PALMFEST, després de deixar bocaba-
dat el públic del passat Sònar.
 
En definitiva, quatre noms que comple-
ten el cartell, encapçalat pels mancu-
nians Inspiral Carpets i els francesos 

palmFeSt tanca el seu cartell més ambiciós
Tahiti 80, que oferiran a PALMFEST les 
seves úniques actuacions a Espanya, 
i que comptarà també amb Delafé i les 
Flores Azules, Maika, Makovski, Exson 
Valdes, El Último Vecino, Los Tiki Phan-
toms, José Domingo, Ornameno y Deli-
to, Lasers, Harrison Ford Festa, Mürmur 
i Skizophonic. I, a més, amb 13 nous djs 
que participaran igualment a la cita de 
l’Hospitalet de l’Infant. 
 
PALMFEST 2014, recordem, tindrà lloc 
els dies 24, 25 i 26 de juliol a les instal-
lacions del Port Esportiu. Més informació 
sobre el festival, les possibilitats d’allotja-
ment i la compra d’abonaments (n’hi ha 
d’especials per a col·lectius amb dificul-
tats) a: www.palmfest.es 

a la “Marató Jove Vande 2014”, on els joves re-
alitzaran diverses proves i competiran per pa-
relles per guanyar uns premis molt atractius.

Durant l’estiu, a més, els Casals de Joves es-
taran oberts a la tarda (el de l’Hospitalet, de 
les 16 a les 22h, de dilluns a dijous; i de les 
16.30 a les 22h, de divendres a diumenge; i 
el de Vandellòs, de dilluns a dijous, de les 16 
a les 22h; divendres i dissabte, de les 16.30 a 
les 00h; i diumenges, de 16.30 a 22h). 

Inscripcions i més informació sobre aques-
tes activitats programades per la Regidoria 
de Joventut, que estan adreçades a les per-
sones majors de 12 anys a la pàgina web 
www.blocs.xarxanet.org/cjvandellos g

Segueix-noS a:

@CasalJoves Casal Joves

A més del nou progra-
ma d’activitats “Fes-
t@’l teu”, els joves 
tenen al seu abast el 
nou programa d’acti-

vitats juvenils que cada semestre or-
ganitzen conjuntament les regidories 
de Joventut de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant i Mont-roig del Camp. 

El programa del 2n semestre de 2014 
es compon de sis sortides (l’11 de juli-
ol, al Teatre Capitol de Barcelona, per 
veure el musical ‘Lo tuyo y lo mío’, per 
14 euros; el 23 d’agost, a Costa Cari-
be, per 15 euros els menors i 22 euros 
els adults; del 4 al 7  de setembre, a 
la Costa Blanca i Terra Mítica, per 125 
euros; l’11 d’octubre a la ‘Noche negra’ 
de PortAventura, per 15 euros; el 12 de 
novembre, al cinema i a la bolera, per 
10 euros; i el 13 de desembre, a l’Ska-
ting FCB + parapark, per 20 euros).

Aquest estiu, així mateix, com a nove-
tat, dins el ‘Tok’l 2’, tots els dimarts dels 
mesos de juliol i agost s’oferirà als jo-
ves la possibilitat de practicar esports 
aquàtics (windsurf, pàdel surf, kitesurf, 
etc.) a un preu molt assequible: 15 
euros/un mes o 20 euros/dos mesos. 
Aquests preus inclouen les classes, el 
lloguer de material i l’assegurança.

noVetatS al 
programa tok’l 2
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Gran ventaLL de 
propostes esportives, 

per L’època estivaL

El salouenc i membre del Centre Excursio-
nista Serres del Mestral Marc Fernández ha 
aconseguit fer la volta a Catalunya a peu en 
quinze dies i contribuir amb aquest gran rep-
te esportiu a una bona causa.

Va iniciar el seu recorregut, de més de 1.200 
quilòmetres, el passat 1 de juny, a la plaça 
Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’In-
fant, on va arribar el 15 de juny a la tarda, 
amb el president del Centre, Josep Gavira, 
que el va acompanyar i li va donar suport 
logístic durant tota la ruta. Durant el trajecte, 
també va comptar amb l’ajut moral de com-
panys i amics que van voler córrer amb ell 
alguns trams; i amb diversos patrocinadors, 
entre els quals hi havia l’Ajuntament.

onscient de la necessitat que tenen 
les famílies de comptar amb un servei 
lúdic, esportiu, recreatiu i de lleure per 

als nens i joves del durant els mesos d’estiu, 
l’Àrea d’Esports ha organitzat un gran ventall 
de propostes a uns preus molt assequibles (ha  
congelat els preus de l’any passat i fins i tot ha 
disminuït les tarifes d’algunes activitats).

Entre aquestes, destaquen les “colònies de 
poble en poble”, que han tingut lloc del 25 al 
27 de juny; els  ‘casals d’estiu”, per als més 
petits i per als més grans, amb opció de matí 
i/o tarda, oberts del 25 de juny al 5 de setem-
bre; i la “setmana multiesportiva d’anglès”, 
on de l’1 al 5 de setembre, els infants i joves 
podran practicar esport i millorar el seu nivell 
d’anglès, amb professors nadius.

A més, s’ofereix el servei de menjador i/o el 
servei d’acollida; i, com l’any passat, abona-
ments familiars per al lloguer de caiac i BTT 
a uns preus molt reduïts, amb la idea de pro-
mocionar la cultura del mar i donar un impuls 
a la Base Nàutica, situada a la platja de l’Are-
nal. En aquesta platja, com cada any, s’hi ofe-
reix, així mateix, servei de ludoteca; i durant 
els mesos de juliol i agost, activitats dirigides 
davant de les guinguetes (també davant de  
les de la  platja de la Punta del Riu).

D’altra banda, aquest estiu es brinden cursos 
de natació, per a totes les edats; i cursos de 
pàdel (del 4 al 8 d’agost, a Vandellòs; i en-
guany, com a novetat, a l’Hospitalet de l’Infant 
del 7 de juliol a l’1 d’agost); i tant el gimnàs 
de l’Hospitalet de l’Infant com el de Vandellòs 
han ampliat els seus horaris d’obertura.

Les piscines municipals descobertes de 
Vandellòs, Masriudoms i Masboquera estan 
obertes des del 21 de juny i ho continuaran 
estant fins al 8 de setembre. I a tota aquesta 
oferta, cal afegir-hi les activitats i competici-
ons puntuals previstes al llarg de l’estiu per 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament i per les enti-
tats locals esportives.

Més informació a www.vandellos-hospitalet.
cat; i al poliesportiu de Vandellòs i a la pisci-
na municipal coberta de l’Hospitalet de l’In-
fant, on es fan les inscripcions. g

c

marc Fernández aconsegueix fer la 
volta a catalunya a peu en 15 dies

Esports Juliol 2014

Per cada quilòmetre que ha fet ell i els amics 
que l’han acompanyat, el Grup Esclat Bon 
Preu li ha entregat un quilo de menjar. Tot el 
menjar recaptat així i també al punt de reco-
llida d’aliments que es va instal·lar el 15 de 
juny a la plaça i amb els diners que va donar 
l’organització de la Vandekames (1 euro per 
inscripció feta entre l’1 i el 15 de juny) s’ha 
destinat al Banc d’Aliments de la demarca-
ció de Tarragona. 

L’arribada del Marc Fernández a l’Hospitalet 
va ser celebrada per familiars, amics, veïns, 
companys del centre excursionista i regi-
dors, que el van rebre amb alegria i el van 
felicitar per la seva proesa. Més detalls a: 
http://www.voltacatalunyapeu.blogspot.com.es/

Ja és obert el període d’inscripció a la Van-
dekames, un esdeveniment esportiu de 
muntanya pensat per gaudir en família, que 
se celebrarà el dissabte 2 d’agost a Vande-
llòs. Durant tot el dia, els participants i els 
seus acompanyants podran utilitzar la pisci-
na municipal; i per la tarda, tindran lloc les 
competicions, incloses al Circuit Baix Camp 
de Curses de Muntanya.

Com en les tres edicions anteriors, a més, 
aquest esdeveniment finalitzarà amb un so-
par amb ball al mateix punt d’arribada, tal 
com expliquen els organitzadors: el Centre 
Excursionista Serres del Mestral i el Centre 
Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, 
amb el suport de l’Ajuntament.

En total, hi haurà 4 circuits, perquè els par-
ticipants puguin escollir el més adient a les 
seves possibilitats. Més detalls i inscripcions 
a: www.vandekames.com

La 7a Cursa Popular de l’Hospitalet de 
l’Infant es disputarà el diumenge 10 
d’agost, a partir de les 18 h. Els inte-
ressats a participar en aquesta compe-
tició organitzada per l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament, podran apuntar-s’hi al 
punt de la sortida i l’arribada, que serà 
la Base de l’Estació Nàutica, situada a 
la Platja de l’Arenal.

Podran triar entre 2 recorreguts: un curt, 
de 900 m; i un altre de més llarg de 
4.800 m. La inscripció serà gratuïta.

la curSa popular 
de l’HoSpitalet,   

el 10 d’agoSt

L’Ajuntament i l’empresa Dreambike 
estan organitzant el 1r Triatló de l’Hos-
pitalet de l’Infant per al dissabte 30 
d’agost. Amb l’objectiu que els par-
ticipants s’ho passin bé i repeteixin, 
han previst uns recorreguts atractius i 
adaptats a qualsevol esportista, ja si-
gui professional o amateur. 

Per aquest motiu, s’establiran quatre 
modalitats. Més informació i inscrip-
cions a: www.triatlohospitalet.com

el 30 d’agoSt 
tindrÀ lloc el 
1r triatló de 
l’HoSpitalet 

obertes les 
inscripcions a la 

Vandekames



15REVISTA
LA

Medi Juliol 2014Juliol 2014

CAP de l’Àrea Bàsica de Salut 
Vandellòs-L’Hospitalet
Per gaudir de les properes festes, protegint la vostra salut 
de lesions i intoxicacions, és important que seguiu alguns 
consells relacionats amb les fogueres i els petards. Cal 
tenir en compte que el foc és un element tradicional de 
les revetlles, però la manipulació inadequada de coets, 
petards i altres articles pirotècnics pot causar lesions, de 
vegades molt greu.
Per això, cal respectar sempre les recomanacions de segu-
retat d’aquests productes i seguir les indicacions següents:
  g  No us poseu els petards a prop de la cara o el cos.
 g Encengueu cada producte seguint estrictament les 

instruccions.
 g No us guardeu petards a les butxaques.
 g No encengueu cap petard dins de casa
 g No talleu el tro final de les traques ja que poden explotar 
amb violència
 g Recolliu la roba estesa i els tendals, i tanqueu portes i 
finestres als llocs on es celebrin revetlles.
 g No llanceu coets a menys de 500 metres de zones bos-
coses.
 g No utilitzeu coets que tinguin la canya trencada.
 g No agafeu amb la mà els coets que tireu.

 g Encengueu sempre el ble per l’extrem.
 g No fiqueu mai petards dins de totxanes o ampolles per-
què en explotar fan metralla que pot fer molt mal.
 g No llanceu mai cap petard contra ningú.
 g Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de 
mitja hora.
 g No encengueu mai cap foguera amb líquids inflamables 
ja que us podria ocasionar cremades. 
 g No hi tireu papers ni teixits perquè poden enlairar-se i 
anar molt lluny. No hi llenceu ni bidons ni esprais ja que 
poden explotar.

reVetlleS amB precaució

eLs escoLars ceLebren                        
eL dia de L’arbre

Com ja és tradicional, els alumnes del mu-
nicipi han celebrat el Dia de l’Arbre aquesta 
primavera. Els de l’Escola Valdelors ho van 
fer el 10 d’abril, plantant diferents espècies 
autòctones a la zona del barranc propera al 
local de joves i la nau de la brigada municipal; 
i als jardins del col·legi. I els de l’Escola Mes-

tral, el 30 d’abril, fent també de jardiners a la 
Punta del Riu, davant de la Cova del Gat i a 
les jardineres de l’escola. 

Aquesta és una activitat que organitzen 
conjuntament els centres educatius i l’Ajun-
tament, amb la col·laboració de l’ADF. g 

Fins al 31 d’agost, el cap de l’Hospitalet estarà obert a les nits
avant la impossibilitat del departa-
ment de Salut de la Generalitat de 
Catalunya de fer-se càrrec a l’estiu de 

l’obertura del Centre d’Assistència Primària 
(CAP) de l’Hospitalet de l’Infant a les nits, 
per tercer any consecutiu, l’Ajuntament ha 
decidit assumir novament el cost d’aquest 
servei, de 15.000 euros, aproximadament. 
Gràcies a l’esforç econòmic municipal, 
doncs, fins al 31 d’agost el CAP estarà obert 
de les 21 a les 24 hores.

El departament de Salut ha autoritzat 
aquest reforç d’estiu, consistent en un met-
ge, una infermera i un auxiliar administratiu, 
que des del passat 23 de juny hi són dis-
ponibles durant l’horari nocturn esmentat, 
segons ha explicat la regidora de Benestar 
Social i Salut, Cristina Borràs. 

D’aquesta manera, el consistori pretén as-
segurar el servei sanitari a la ciutadania i 
cobrir possibles emergències. I és que, tal 
com han repetit l’alcalde, Alfons Garcia; i la 

d regidora Cristina Borràs, “Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant és un municipi turístic on 
a l’estiu s’incrementa molt la població, la 
qual cosa comporta una necessitat impe-
riosa de donar un millor servei en matèria 
sanitària i de salut, tant a la població es-
tacional com a la permanent”. El municipi, 
amb una extensió de 102 km2 i 5 nuclis ha-
bitats, a més, està inclòs en l’àmbit nuclear 
i com a tal es troba dins de “l’operativitat i 
del radi d’aplicació dels plans d’emergèn-
cia nuclear”, segons han afegit.

El Centre d’Assistència Primària  (CAP) de 
l’Hospitalet de l’Infant va registrar un total 
de 670 assistències nocturnes l’estiu pas-
sat. En concret, de les 21 a les 24 hores, 
durant el període comprès entre el 28 de 
juny i el 8 de setembre.

Benestar Social i Salut
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una àMpLia oferta 
cuLturaL per aquest 

estiu, aL vostre abast

Juliol 2014

Les Jornades Culturals de Vandellòs, 
que enguany han arribat a la 27a edi-
ció, han estat dedicades a l’agricultura 
familiar, ja que aquest n’és l’any inter-
nacional. Es van inaugurar el 25 d’abril, 
amb un emotiu homenatge a Lluís No-
men, soci del Centre Cultural, Esportiu 
i Recreatiu de Vandellòs (CCERV), veí 
del municipi i històric dirigent d’Unió de 
Pagesos. Familiars i amics de l’home-
natjat van aprofitar l’ocasió per recor-
dar anècdotes i lluites conjuntes. 

En el marc d’aquestes jornades, s’han 
dut a terme diverses activitats, com ara 
xerrades, un concert de Joan Reig, “Lo 
concurs de la TVV”, etc.

neixen els capgrossos de Vandellòs

La família de figures festives del municipi s’ha 
ampliat amb el naixement de dues parelles 
de capgrossos grans i dues parelles de caps 
petits. Van ser batejats el passat 18 de maig, 
per la Festa de la Germandat de Vandellòs, 
i els van apadrinar la Colla Gegantera de 
l’Hospitalet de l’Infant, amb els seus gegants 
i els seu grup de grallers; i l’Agrupació Escol-
ta la Mulassa de Reus, amb els seus nans. 

La idea de crear aquestes figures va sorgir 
d’en Jordi Miralles, que fa tres anys, en una 
trobada de gegants a Montblanc va pensar 
que seria bo que el municipi comptés, a més 
de amb les dues bèsties de foc, els gegants 
i el gegantó, amb uns capgrossos. 

Amb l’ajut d’unes veïnes de Vandellòs, va 

buscar un tema que identifiqués els perso-
natges amb el poble: les masies o aldees 
que el vorejaven; i després va aconseguir el 
finançament de la Regidoria de Cultura, que 
va creure en aquest projecte.

De donar forma a les figures se’n va encarre-
gar en Joan Miró i Oró, de la Serra d’Almos, 
autor també del gegantó el Frare Celestí. 

Es van fer dues reunions per trobar gent 
que volgués integrar-se a la colla, que for-
ma part com a secció del Centre Cultural, 
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, i s’estan 
impartint classes de gralla i tabal per acom-
panyar-los. “La segona fase del projecte in-
clourà la construcció de dues parelles més 
de capgrossos grans”, ha avançat Miralles.

l programa d’activitats que ha organit-
zat la Regidoria de Cultura i Patrimoni 
per aquest estiu començarà el proper 

9 de juliol. A partir d’aquest dia i tots els di-
mecres dels mesos de juliol i agost (excepte 
el 13 d’agost, en què s’iniciaran les festes de 
Sant Roc), a les 19.30 hores, s’oferirà un es-
pectacle de teatre al carrer a l’Hospitalet de 
l’Infant. Aquests espectacles es representa-
ran a la plaça Catalunya, la plaça Berenguer 
d’Entença o bé la Plaça de l’Almadrava.

D’altra banda, els equipaments culturals muni-
cipals continuaran acollint diverses propostes. 
En concret, música, cinema i exposicions.

Al Centre Cultural Infant Pere de l’Hospita-
let, hi actuarà la cantant local Núria Esquius, 
l’orquestra Camerata XXI i l’orquestra Ca-
mera Musicae; i a la Sala Llorers de Ca la 
Torre de Vandellòs que aquest estiu, com a 
novetat, també albergarà activitats culturals, 
el Liverpool String Quartet. A aquesta sala 
de Ca la Torre, situada al jardí, s’hi projecta-
ran, a més, dues pel·lícules d’estrena (Ca-
pitán América 2 i Gran Hotel Budapest) i dos 
espectacles teatrals de carrer.

Per la Sala d’exposicions Infant Pere de 
l’Hospitalet passaran de l’11 de juliol al 2 
de novembre un total de cinc mostres de 

e

tot tipus (de tapissos, d’art i artesania, de 
fotografies sobre el patrimoni de la Guerra 
Civil i de l’arxiu municipal). L’exposició foto-
gràfica de l’arxiu municipal també es podrà 
veure a Ca la Torre de Vandellòs, del 19 de 
setembre al 5 d’octubre. 

Més detalls sobre la programació cultural 
d’aquest estiu a: www.culturaalabast.cat g

el ccerV dedica 
leS JornadeS 
culturalS a 

l’agricultura 
Familiar

Amb la voluntat de divulgar temes 
d’interès general, l’Antena del Conei-
xement de la URV ha organitzat en-
guany, amb el patrocini de la Regido-
ria de Cultura i Patrimoni,  un total de 
cinc cicles de conferències, a càrrec 
d’experts en les matèries. 

El darrer, que va tenir lloc el mes de 
juny, va tractar sobre la mar; i els an-
teriors, sobre curiositats científiques, 
turisme, el poeta Joan Vinyoli (amb 
motiu de la commemoració del cente-
nari del seu naixement) i comunicació 
(més detalls sobre aquestes jornades 
a la pàg. 19). 

l’antena del 
coneixement 

organitza 
diVerSeS 
JornadeS

d’esquerra a dreta: els caps petits (Josepa, carrasclet, damiana i cosmet), 
en Jordi miralles i els capgrossos grans (Borranya, timó, Sajolida i Fonoll).
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L’HospitaLet acoLLirà 
una auLa universitaria 

de La uned

Hospitalet de l’Infant serà seu uni-
versitària el curs vinent (2014-15). 
L’Ajuntament va sol·licitar a la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) la implantació a l’Hospitalet d’una 
Aula Universitària i ambdues parts han arri-
bat a un acord per crear-la. 

A aquesta Aula, s’hi impartiran els estu-
dis següents: Grau en Geografia i Història, 
Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
(ADE), Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials i també idiomes (de moment,1r 
nivell d’anglès i de francès, dins del Centre 
Universitari d’Idiomes a Distància). Aques-
tes darrers estudis són equivalents als de 
l’Escola Oficial d’Idiomes.

D’aquests ensenyaments universitaris a dis-
tància se’n podran beneficiar no només les 
persones residents al municipi, sinó també els 
veïns de tota la província de Tarragona. Tot i 
que els estudis que s’hi oferiran s’impartiran a 
distància, el professorat atendrà l’alumnat per-
sonalment dos dies a la setmana, mitjançant 
classes presencials i sessions tutorials.  

l’

Això ho podrà fer a les instal·lacions de l’Ins-
titut Berenguer d’Entença, on s’ubicarà l’Au-
la. A més, l’Aula podrà albergar en el futur 
activitats culturals no reglades que es con-
sideri convenients per als alumnes, així com 
cursos d’estiu. L’Ajuntament es farà càrrec 
de totes les despeses de funcionament de 
l’Aula Universitària. 

Per parlar d’aquest projecte es van reunir el 
passat 10 de juny l’alcalde, Alfons Garcia; 
la regidora d’Ensenyament, Cristina Borràs; 
el director del Centre Associat de Tortosa-
UNED (del qual dependrà l’Aula Universi-
tària), Josep Maria Franquet; i la secretària 
acadèmica, Mònica Subirats (com es veu a 
la foto de la portada). g 

Juliol 2014Ensenyament

S’hi impartiran els graus en Geografia i Història, ADE, 
Enginyeria en Tecnologies Industrials i també cursos 

de 1r nivell d’anglès i francès 

Aquest curs pas-
sat, les alumnes 
de l’INS Beren-
guer d’Entença, 
Berta Fàbregas i 
Marta Martínez, 
de 3r d’ESO, han 
guanyat el 5è 
premi en el con-
curs “FICCIONS, 

l’aventura de crear històries”, organitzat per 
Associació de Mitjans d’Informació i Comu-
nicació. El certamen ha comptat enguany 
amb gairebé 1.800 alumnes participants 

l’institut rep diversos guardons
provinents de centres educatius de Catalu-
nya, el País Valencià i les Illes Balears.

D’altra banda, els alumnes de 1r de Batxi-
llerat-Química, Guillermo Lledó, Joan Fer-
nández i Paula López, amb els professors 
Lluïsa Mas, Miquel Pellicer i Maria Dolors 
Domènech han guanyat el primer premi, 
en la categoria de composició cristal·lina 
del III Concurs de Cristal·lització a l’Escola, 
una proposta de divulgació científica sobre 
el món de la cristal·lografia organitzada 
per la UB, la UAB i la URV. Més detalls a:            
www.xtec.cat/iesbde

L’escola de Vandellòs ha pres part al 
projecte Comenius durant aquest curs 
passat. El curs vinent continuarà partici-
pant en aquest projecte educatiu euro-
peu, juntament amb quatre escoles més 
d’Anglaterra, Turquia, Hongria i Itàlia. 

Sota el títol “I care” (“Em preocupo”), ti-
ren endavant un programa que pretén 
promoure l’interès dels seus alumnes 

per ells mateixos (educació en el seu pa-
trimoni cultural, pràctiques de salut, ali-
mentació i higiene), pels altres (feina de 

voluntari de la comunitat) i per l’entorn 
(posant èmfasi en l’estalvi de l’aigua, la 
protecció del medi ambient i la recollida 
i reciclatge de residus).

En el marc d’aquest programa, els 
alumnes de Vandellòs han dut a terme 
diverses activitats i durant les jornades 
culturals, van rebre la visita de les esco-
les estrangeres abans esmentades.

l’eScola ValdelorS participa en un proJecte internacional

Les persones interessades a matricu-
lar-se als cursos d’adults organitzats 
per la Regidoria d’Ensenyament podran 
fer-ho del 2 al 30 de setembre. Ales-
hores hauran de presentar la seva sol-
licitud a les oficines municipals d’aten-
ció ciutadana, situades a l’Ajuntament 
de Vandellòs o a la Casa de la Vila de 
l’Hospitalet de l’Infant. 

En concret, els cursos que s’ofereixen 
i que s’impartiran al Viver d’Empreses 
són: de preparació per a l’obtenció del 
títol de Graduat en Educació Secundària 
(GES); i per a la prova d’accés als Cicles 
Formatius de Grau Superior i Grau Mitjà 
(CFGS i CFGM). Aquests ensenyaments 
permetran als alumnes presentar-se a 
les proves oficials. Més informació a: 
www.vandellos-hospitalet.cat

la matrícula 
delS curSoS 

d’adultS, oBerta 
al SetemBre

Nou cicle formatiu
El curs vinent s’oferirà també, com 
a novetat, el Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Automatització i Robòtica 
Industrial, en la modalitat semipresen-
cial. Aquest curs s’impartirà a les aules 
de l’antiga Escola Àster de l’Hospita-
let i anirà a càrrec de l’INS Comte de 
Rius, amb el suport de l’Ajuntament. En 
aquest cas, el període de preinscripció 
va finalitzar el 20 de juny.
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cLub Karate HospitaLet de L’infant
Entitats

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

eLaboració:
Abans de començar a cuinar, s’han de tallar 
tots els ingredients per a poder-los incorporar 
al seu moment. 

Posar una cassola amb una mica d’oli d’oliva a 
escalfar. Salar i sofregir la costella. Afegir-hi la 
ceba picada i la fulla de llorer. Deixar uns minuts. 

Afegir-hi el pebrot i els alls picats, i deixar-ho 
sofregir. Després afegir-hi els tomàquets tallats a 
daus. Quan ho tinguem tot sofregit, hem d’afegir 
una mica de pebre vermell dolç i remenar-ho. 

Hi afegim el litre de brou i ho deixem bullir 1 
hora a foc lent. Finalment, hi afegim els fideus i 
rectifiquem de sal. Bon profit!

Mentre que els infants i joves participen en 
competicions amistoses, 5 dels alumnes 
adults competeixen a un alt nivell. És el cas 
de: Óscar Otero, campió de Catalunya 2013 
(categoria kata sub 21) i 2014 (categoria kata 
senior)  i subcampió d’Espanya 2013 (catego-
ria kata sub 21); Raquel Duque, campiona de 
Catalunya 2014 (categoria kata senior);  Ós-
car Ramírez, subcampió de Catalunya 2014 
(categoria kata senior),  Daniel Otero, sub-
campió de Catalunya 2013  (categoria kata 
sub 21);  i Javier Gálvez, 3r en el campionat 
de Catalunya de -67kg (categoria kumite).

Entre els triomfs més recents de l’entitat, 
també cal destacar el 3r lloc a l’Open de Pa-
rís (l’open més important del món) de l’equip 
de kata del club. L’equip format per Óscar 

dadeS de l’entitat
preSident: Bartolomé López Pérez
VicepreSidenta: Maria Dolores López Pérez
treSorera: Isabel Ruiz Molina

dadeS de contacte:
adreça: C/ Rosers núm. 2
correu electrònic: 
karate.hospitaletdelinfant@gmail.com
anY de Fundació: Setembre de 2013
nomBreS de SociS: Una seixantena
principalS actiVitatS: 
Classes de karate i competicions.

ncara no fa un any que el Club Karate 
l’Hospitalet existeix i ja té una seixan-
tena de socis, dels quals una desena 

són adults, i la resta, infants i joves, que 
tenen entre 3 i 15 anys. Molts dels nens i 
nenes inscrits s’hi van apuntar amb la idea 
preconcebuda que el karate era útil per ba-
rallar-se, però amb les classes que s’im-
parteixen al club han canviat de percepció 
i ara veuen el karate com un esport on pre-
val la defensa, segons explica el president 
d’aquesta entitat, Bartolomé López.

En aquest sentit, en Bartolomé assenyala: 
“No pretenem fomentar la competitivitat, 
sinó sobretot transmetre als joves valors que 
avui dia s’estan perdent, com ara: l’educa-
ció, el respecte als altres, etc”. Ell, un altre 
mestre i tres col·laboradors s’encarreguen 
de donar les classes els dimarts i dijous, de 
les 17 a les 22.30 hores. La quota que han 
de pagar els alumnes per adquirir els seus 
coneixements és de 22 o 25 euros al mes.

A tots ells, el karate els ensenya a “pensar-s’ho 
tot dos cops” i els aporta “seguretat, estabilitat, 
tranquil·litat i autocontrol”, en opinió del presi-
dent del club, que es va iniciar en el món del 
karate quan tenia 9 anys i fa més d’una vinte-
na que es dedica a impartir classes.

e

Cuina

g 250 g de fideus
g 600 g de costella de porc
g ½ pebrot vermell
g 1 ceba 
g 3 grans d’all
g 2 tomàquets vermells
g 1 litre de brou de pollastre
g 1 fulla de llorer
g 1 cullereta de pebre vermell dolç
g Oli d’oliva 
g Sal

inGredients 
per a 4 persones

FideuS amB 
coStella

cuiner:  graci Ballesteros castillo

Ramírez, Óscar Otero i Daniel Otero, d’altra 
banda, va quedar tercer al campionat d’Es-
panya absolut de l’any passat. g
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Comunicació Juliol 2014

LES EntREvIStES dE LA RÀdIO

Rosa Maria Calaf (Barcelona, 1945) ha desenvolupat bona part de la seva carrera 
professional a Televisió Espanyola (TVE). Per aquesta cadena, ha exercit de corresponsal a 
Nova York, Moscú, Buenos Aires, Viena, Roma i la zona Àsia-Pacífic. L’any 1983 abandonà 
momentàniament TVE per esdevenir directora de programació del nou canal de TV3. Entre 
els guardons que ha rebut, destaca el Premi Ondas a la millor tasca professional (2001), 
el 5è Premi José Couso de Llibertat de Premsa (2009) i el Premi Nacional de Periodisme, 
concedit per la Generalitat de Catalunya l’any 2009.

Rosa Maria Calaf,
periodista i advocada 

La informació és lliure?
No, i cada vegada menys. Ara se’ns vol fer 
creure que perquè amb un clic tenim accés 
a 50 canals a la pantalla i a informació que 
se’ns escup de tot arreu, estem informats. 
I no, el que estem és distrets, que no és el 
mateix. Hem de saber estar informats i 
preguntar-nos: “qui és el que envia aquest 
missatge?, per què ens l’envia?, a qui bene-
ficia?”. Sense tenir aquest exercici mental 
permanent serem fàcilment manipulables. 
Si beneficia a la majoria, al bé comú, està 
bé, perquè no tots els missatges són per-
versos i dolents; però si no beneficia a la 
majoria i al bé comú, hi ha al darrera inte-
ressos determinats i de grup.
Què és el que més t’ha sorprès al llarg 
d’aquest anys?
Que repetim els errors una i altra vega-

da, i que no tenim memòria, que oblidem 
molt fàcilment les ensenyances de la història. 
M’ impressiona la capacitat de la gent de ti-
rar endavant en situacions límit extremes, la 
extraordinària dificultat que té això, perquè 
precisament no sabem aprendre de tot el que 
tenim i el que ha passat als altres abans que a 
nosaltres. Sembla que sempre volem reinven-
tar el món i el món ja està inventat. 
Quina idea vols transmetre a la conferència 
“Igualtat en la desigualtat”?
El que he vist als meus viatges pel món: que 
la dona a tot arreu està oprimida, reprimida, 
discriminada -en més o menys mesura segons 
els llocs-, però que malgrat tot, sempre és la 
columna vertebral de la societat.  Hi ha una 
desigualtat extraordinària sempre en totes les 
societats, però les comunitats tiren endavant 
gràcies a les dones. Ens volen fer creure que 

al Sud a les dones del Sud els hi diuen “no 
cal fer res perquè no hi ha res a fer, això 
és així i t’ has de resignar que les coses no 
canviaran”, mentre al Nord se’ns vol fer 
creure que ja no hi ha res per fer, que tot 
està aconseguit. No és certa ni una cosa ni 
una altra, als dos mons hi ha molt per fer.

El dissabte 7 de juny, es va celebrar al 
Teatre Auditori de Salou el lliurament 
dels  segons Premis de Comunicació 
del Camp de Tarragona, organitzats pels 
mitjans Larepublicacheca.com i +Actual. 
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant es va endur 
el premi “a la resistència, a la trajectòria 
i per resistir en temps de crisi i apostar 
per la programació de proximitat i donar 
la veu als ciutadans d’una forma plural i 
independent”. L’emissora municipal era 
finalista dins de la categoria de “resis-
tència”, juntament amb els treballadors 
de TAC 12 i de TV3 Comarques.

rÀdio l’HoSpitalet, 
guardonada 

alS ii premiS de 
comunicació

Èxit de “lo concurs de la tVV”
En el marc de les XXVII Jornades Culturals 
de Vandellòs i amb motiu de la celebració del 
20è aniversari de la Televisió de Vandellòs 
(TVV), la TVV va recuperar un concurs que 
emetia als seus inicis per la festa major del 
poble. Com aleshores, el va presentar el veí 
Josep M. Pla, que va proposar als especta-
dors participar-hi durant tres dies, trucant en 
directe al telèfon de la televisió. 

Els participants havien de superar al menys 
3 de les 4 proves proposades, relacionades 
amb el món de la pagesia familiar i amb el 

convidat del dia, per prendre part en el sor-
teig diari d’un lot de productes de la Coope-
rativa de Vandellòs. 

Aquesta iniciativa, organitzada pel Centre 
Cultural, Esportiu i Recreatiu i la Televisió de 
Vandellòs, va tenir molt bona acceptació i va 
atraure adults i joves. g

ponentS de reconegut preStigi, a leS ii 
JornadeS SoBre la comunicació 

Amb motiu del 26è aniversari de Ràdio 
l’Hospitalet de l’Infant, l’emissora municipal 
i l’Antena del Coneixement de la URV de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant van orga-
nitzar les II Jornades sobre la Comunicació. 

Aquestes jornades, que van tenir lloc els di-
lluns del mes de maig a la Sala Bonet Cas-
tellana del Centre Cultural Infant Pere, van 
comptar amb la presència de la periodista i 
advocada Rosa Maria Calaf; el consultor i for-

mador Jordi Vila Porta; la filòloga, escriptora, 
cuinera i docent Mariona Quadrada; i el pre-
sident de la Federació de Mitjans de Comu-
nicació Locals de Catalunya, Manel Ramon.

Rosa Maria Calaf va parlar de ‘La igualtat 
dins la desigualtat”; Jordi Vila, sobre “Les 
emocions i el llenguatge gestual”; Mariona 
Quadrada, sobre “Cuina i comunicació; i Ma-
nel Ramon, sobre “La ràdio local com a eina 
de cohesió a la societat”. 
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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).

Juliol 2014

Horaris de L’autobÚs MunicipaL (fins aL 10 de seteMbre)

Horaris de trens

trenS regionalS (rt 16)

l’HoSpitalet- camBrilS- Salou- portaVentura- 
tarragona- Bcn SantS 
Hores de sortida des de l’Hospitalet de l’Infant:
06.41, 08.27, 9.56, 11.24, 14.18, 16.29, 18.01, 19.26, 20.15
Bcn SantS- tarragona- portaVentura- Salou- camBrilS- 
l’HoSpitalet de l’inFant (arriBa FinS a tortoSa)
Hores de sortida des de Barcelona Sants:
06.03, 08.03, 09.33, 11.30, 13.03, 15.03, 16.33, 18.03, 19.33, 21.03
Hores d’arribada a l’Hospitalet de l’Infant:
07.39, 9.41, 11.06, 12.54, 14.34, 16.40, 18.11, 17.53, 19.47, 21.16, 22.37
* alguns trens regionals fan parada també a mont-roig del camp, altafulla-
tamarit, torredembarra, Sant Vicenç de calders i Vilanova i la geltrú.

trenS de rodalieS (rt2)

l’arBoç-el Vendrell-Sant Vicenç de calderS-
torredemBarra-altaFulla-tarragona-portaVentura-
Salou-camBrilS-mont-roig del camp-l’HoSpitalet de 
l’inFant
Hores d’arribada a l’Hospitalet de l’Infant: 11.22, 16.58, 20.44
l’HoSpitalet de l’inFant-mont-roig del camp-
camBrilS-Salou-portaVentura-tarragona-altaFulla-
torredemBarra-Sant Vicenç de calderS-el Vendrell-
l’arBoç
Hores de sortida des de l’Hospitalet de l’Infant: 12.16, 17.40, 21.30
*dies feiners
més informació a: www.renfe.com i www.atmcamptarragona.cat

18/08/2011


                
                
                
                
                
                
                
                

  


                
                
                
                
                
                
                
                






  

Tivissa - Reus 2011 setembre.xls

autobusos reus- caMbriLs- L´HospitaLet de L´infant- tivissa

18/08/2011


                
                
                
                
                
                
                
                

  


                
                
                
                
                
                
                
                






  

Tivissa - Reus 2011 setembre.xls

Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 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

deMoGrafia
naixementS: 
Blai Gispert Queralt, 07/04/2014
Jesús Moreno Ruiz, 03/04/2014
Jan Calzada Rodríguez, 29/04/2014
Dídac Cabacés Villarreal, 29/04/2014
Firdaous Haya, 29/04/2014
Yassine Ghaddari Ghaddari, 12/05/2014
Jara Molins Cano, 30/04/2014
Leo Caselles Aubalat, 24/05/2014
Emma Álvarez Gato, 26/05/2014
Eloy Sánchez Rosell, 04/06/2014
Martí Salvadó Gil, 02/06/2014

deFuncionS:
Natividad Muñoz Hernandez, 17/03/2014
Alfonsita Boquera Gil, 23/03/2014
Maria Teresa Hernandez Hierro, 29/03/2014
Juana Roca Godia, 18/04/2014
Ramon Miralles Saladié, 19/04/2014
Josep Maria Desumvila Fabregat, 22/04/2014
Jaume Escoda Alcait 28/04/2014
Joan Gil Domènech 20/06/2014

matrimoniS: 
Joaquín Marco Soler i Ester Verges Serra, 23/04/2014

pobLació
Dades actualitzades 01/06/2014
L’Hospitalet de l’Infant: 4.952/ Vandellòs: 776/ Vanessa 
Park: 124/ Masriudoms: 139/ Masboquera: 74 
/L’Almadrava: 52/ Població disseminada: 8 Total: 6.128

El bus municipal és un  servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo 

DE DILLUNS A DIVENDRES 

L’ALMADRAVA  —-  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 

     8:30 8:40  8:45 8:48 8:55 9:00  8:35  
10:00 10:15 10:20  10:25 10:27 10:35  10:40 10:43 10:45 11:15 10:18 10:30  

    11:50 11:52  12:00 12:05 12:08 12:20 12:22 11:47 11:55  
13:05 13:20 13:25  13:30 13:32   13:40 13:43 13:45 13:50 13:23 13:35  

                
    15:28 15:30   15:40 15:43 15:45 15:50 15:23 15:35  
    16:23 16:25  16:35 16:40 16:43 16:45 16:50 16:18 16:30  
    17:58 18:00   18:10 18:13 18:15 18:20 17:53 18:05  

19:05 19:15   19:20 19:23   19:30 19:35 19:40 19:45 19:18 19:25  
    20:18 20:21   20:28 20:33 20:38 20:39 20:15 20:22  
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Descans 

Sortida de Vandellòs: 9:05 

Arribada a Vandellòs: 13:50 

Mateix trajecte i horari dels 

matins. 

DISSABTES I DIUMENGES  

BUS   JOVE 
Viu les nits d’estiu 

V
andellòs - M

asboquera - M
asriudom

s - V
anessa Park - Infant - l'H

ospitalet 

23:30 

     03:30 

DIES DE SERVEI  

 JULIOL 5, 12, 19, 26 

 AGOST 2, 9, 14, 15, 16, 23, 30  

8:00 8:02 8:05 8:10 8:15 8:25 8:30       8:20  
9:05 9:07 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30  9:40 9:42 9:47 10:00 9:35   
11:18 11:20 11:23 11:28 11:33 11:38 11:43  11:45 11:47      
12:22 12:24 12:27 12:30  12:35 12:40 12:42 12:45 12:47 12:50 13:05    

               
14:50 14:52 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15  15:20 15:23      
15:50 15:52 15:55 16:00  16:05 16:10  16:15 16:18      
16:50 16:52 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15-17:45  17:50 17:53      
18:20 18:22 18:25 18:30  18:40 18:45  18:48 18:50    18:35  
19:48 19:50 19:53 19:56  20:01 20:04 20:07 20:13 20:15      

               

VANDELLÒS —L’HOSPITALET — L’ALMADRAVA 

* Reservat el dret d’admisió. 
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HORARI D’ESTIU - DEL 23 DE JUNY AL 10 DE SETEMBRE DE 2014 

Va
nd

ell
òs

 
Be

nz
in

er
a 

 

23:00 

L’A
lm

adrava                             l'H
ospitalet 

     03:00 

El bus municipal és un  servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo 

DE DILLUNS A DIVENDRES 

L’ALMADRAVA  —-  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 

     8:30 8:40  8:45 8:48 8:55 9:00  8:35  
10:00 10:15 10:20  10:25 10:27 10:35  10:40 10:43 10:45 11:15 10:18 10:30  

    11:50 11:52  12:00 12:05 12:08 12:20 12:22 11:47 11:55  
13:05 13:20 13:25  13:30 13:32   13:40 13:43 13:45 13:50 13:23 13:35  

                
    15:28 15:30   15:40 15:43 15:45 15:50 15:23 15:35  
    16:23 16:25  16:35 16:40 16:43 16:45 16:50 16:18 16:30  
    17:58 18:00   18:10 18:13 18:15 18:20 17:53 18:05  

19:05 19:15   19:20 19:23   19:30 19:35 19:40 19:45 19:18 19:25  
    20:18 20:21   20:28 20:33 20:38 20:39 20:15 20:22  
               

 L
’A

lm
ad

ra
va

 
Cà

m
pi

ng
  

Te
m

pl
o 

de
l S

ol
 

L’
H

os
pi

ta
let

   
P.

 B
er

en
gu

er
 

L’
H

os
pi

ta
let

 
Ca

sa
 la

 V
ila

 

L’
H

os
pi

ta
let

 
Po

rt
 E

sp
ot

iu
 

Va
ne

ss
a 

Pa
rk

 

M
as

riu
do

m
s 

M
as

bo
qu

er
a 

Va
nd

ell
òs

 
Be

nz
in

er
a 

Va
nd

ell
òs

 (C
an

 
M

oq
ue

t) 

Zo
na

 À
ste

r, 
(P

isc
in

a)
 

Po
l. 

In
du

str
ia

l 

Descans 

Sortida de Vandellòs: 9:05 

Arribada a Vandellòs: 13:50 

Mateix trajecte i horari dels 

matins. 

DISSABTES I DIUMENGES  

BUS   JOVE 
Viu les nits d’estiu 

V
andellòs - M

asboquera - M
asriudom

s - V
anessa Park - Infant - l'H

ospitalet 

23:30 

     03:30 

DIES DE SERVEI  

 JULIOL 5, 12, 19, 26 

 AGOST 2, 9, 14, 15, 16, 23, 30  

8:00 8:02 8:05 8:10 8:15 8:25 8:30       8:20  
9:05 9:07 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30  9:40 9:42 9:47 10:00 9:35   

11:18 11:20 11:23 11:28 11:33 11:38 11:43  11:45 11:47      
12:22 12:24 12:27 12:30  12:35 12:40 12:42 12:45 12:47 12:50 13:05    

               
14:50 14:52 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15  15:20 15:23      
15:50 15:52 15:55 16:00  16:05 16:10  16:15 16:18      
16:50 16:52 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15-17:45  17:50 17:53      
18:20 18:22 18:25 18:30  18:40 18:45  18:48 18:50    18:35  
19:48 19:50 19:53 19:56  20:01 20:04 20:07 20:13 20:15      

               

VANDELLÒS —L’HOSPITALET — L’ALMADRAVA 

* Reservat el dret d’admisió. 
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HORARI D’ESTIU - DEL 23 DE JUNY AL 10 DE SETEMBRE DE 2014 

Va
nd

ell
òs

 
Be

nz
in

er
a 

 

23:00 

L’A
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adrava                             l'H
ospitalet 

     03:00 

El bus municipal és un  servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo 

DE DILLUNS A DIVENDRES 

L’ALMADRAVA  —-  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 

     8:30 8:40  8:45 8:48 8:55 9:00  8:35  
10:00 10:15 10:20  10:25 10:27 10:35  10:40 10:43 10:45 11:15 10:18 10:30  

    11:50 11:52  12:00 12:05 12:08 12:20 12:22 11:47 11:55  
13:05 13:20 13:25  13:30 13:32   13:40 13:43 13:45 13:50 13:23 13:35  

                
    15:28 15:30   15:40 15:43 15:45 15:50 15:23 15:35  
    16:23 16:25  16:35 16:40 16:43 16:45 16:50 16:18 16:30  
    17:58 18:00   18:10 18:13 18:15 18:20 17:53 18:05  

19:05 19:15   19:20 19:23   19:30 19:35 19:40 19:45 19:18 19:25  
    20:18 20:21   20:28 20:33 20:38 20:39 20:15 20:22  
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Descans 

Sortida de Vandellòs: 9:05 

Arribada a Vandellòs: 13:50 

Mateix trajecte i horari dels 

matins. 

DISSABTES I DIUMENGES  

BUS   JOVE 
Viu les nits d’estiu 

V
andellòs - M

asboquera - M
asriudom

s - V
anessa Park - Infant - l'H

ospitalet 

23:30 

     03:30 

DIES DE SERVEI  

 JULIOL 5, 12, 19, 26 

 AGOST 2, 9, 14, 15, 16, 23, 30  

8:00 8:02 8:05 8:10 8:15 8:25 8:30       8:20  
9:05 9:07 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30  9:40 9:42 9:47 10:00 9:35   

11:18 11:20 11:23 11:28 11:33 11:38 11:43  11:45 11:47      
12:22 12:24 12:27 12:30  12:35 12:40 12:42 12:45 12:47 12:50 13:05    

               
14:50 14:52 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15  15:20 15:23      
15:50 15:52 15:55 16:00  16:05 16:10  16:15 16:18      
16:50 16:52 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15-17:45  17:50 17:53      
18:20 18:22 18:25 18:30  18:40 18:45  18:48 18:50    18:35  
19:48 19:50 19:53 19:56  20:01 20:04 20:07 20:13 20:15      

               

VANDELLÒS —L’HOSPITALET — L’ALMADRAVA 

* Reservat el dret d’admisió. 
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HORARI D’ESTIU - DEL 23 DE JUNY AL 10 DE SETEMBRE DE 2014 
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L’A
lm

adrava                             l'H
ospitalet 

     03:00 

El bus municipal és un  servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo 

DE DILLUNS A DIVENDRES 

L’ALMADRAVA  —-  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 

     8:30 8:40  8:45 8:48 8:55 9:00  8:35  
10:00 10:15 10:20  10:25 10:27 10:35  10:40 10:43 10:45 11:15 10:18 10:30  

    11:50 11:52  12:00 12:05 12:08 12:20 12:22 11:47 11:55  
13:05 13:20 13:25  13:30 13:32   13:40 13:43 13:45 13:50 13:23 13:35  

                
    15:28 15:30   15:40 15:43 15:45 15:50 15:23 15:35  
    16:23 16:25  16:35 16:40 16:43 16:45 16:50 16:18 16:30  
    17:58 18:00   18:10 18:13 18:15 18:20 17:53 18:05  

19:05 19:15   19:20 19:23   19:30 19:35 19:40 19:45 19:18 19:25  
    20:18 20:21   20:28 20:33 20:38 20:39 20:15 20:22  
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VANDELLÒS —L’HOSPITALET — L’ALMADRAVA 

* Reservat el dret d’admisió. 

L’
Al

ca
nt

ar
ill

a  
Ar

en
al

 

Ur
b.

  i
nf

an
t 

Po
l. 

In
du

str
ia

l 

 

Va
nd

ell
òs

 
Ca

n 
M

oq
ue

t 

M
as

bo
qu

er
a 

M
as

ru
id

om
s 

Va
ne

ss
a 

Pa
rk

 

Ur
b.

 In
fa

nt
 

L’
H

os
pi

ta
let

 
Ca

sa
 d

e l
a 

Vi
la

 
L’

H
os

pi
ta

let
  

Pl
aç

a B
er

en
gu

er
  

Po
rt

 E
sp

or
tiu

 
Zo

na
 Á

ste
r 

pi
sc

in
a 

L’
Al

ca
nt

ar
ill

a 
Ar

en
al

 

Ca
m

pi
ng

 
Te

m
pl

o 
de

l 
L’

Al
m

ad
ra

va
 

HORARI D’ESTIU - DEL 23 DE JUNY AL 10 DE SETEMBRE DE 2014 

Va
nd

ell
òs

 
Be

nz
in

er
a 

 

23:00 

L’A
lm

adrava                             l'H
ospitalet 

     03:00 



21REVISTA
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taller de mones a l’Hospitalet. Jordi marcó 

activitats esportives de Setmana Santa. Àrea d’eSportS

Fira de la pagesia.  montSe SancHo

taller de mones a Vandellòs.  gerard nomen 

processó de Setmana Santa a Vandellòs.  Jordi marcó

processó de Setmana Santa a masriudoms. Jordi marcó

taller de sabó artesanal.  caSal de JoVeS.

processó de Setmana Santa a l’Hospitalet. Jordi marcó

Fotogaleria Juliol 2014

Fira del tricentinari. ramon caSadó



REVISTA
LA22

Fotogaleria

Festa de 
carnaval

criStina lopera

trobada d’havaneres organitzada pel grup entre ones. Jordi marcó trobada de bandes juvenils. eScola de mÚSica

exposició de la margarida domènech per la Festa de la germandat. Jordi marcó participants de la Fira d’abril. Jordi marcó

exhibició hípica de la Fira d’abril. Jordi marcó xV mostra de dansa de l’Hospitalet. ramon caSadó

els tres tombs de Vandellòs. gerard nomen Jocs infantils a la Festa de la germandat. gerard nomen
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Festa major de gavadà. iolanda SancHo

Juliol 2014

aplec de sardanes de Vandellòs. iSrael garcia

participants del bateig dels capgrossos de Vandellòs. Jordi guirro  

dia mundial de l’activitat física a Vandellòs. Àrea d’eSportSFesta major de remullà. ramon arBóS

parelles lingüístiques de l’edició d’estiu. cnl iii torneig d’handbol base xavier o’callaghan. penYa Barça l’HoSpitalet

restauradors participants a les xV Jornades de la tonyina. Jordi marcó
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