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La dita
“A l’octubre, la llana creix 

i el fred neix”

L´EQUIP DE GOVERN L´OPOSICIÓ

Quan s’acosta el temps de la tardor, tothom té un moment de certa 
melancolia per un estiu més que ha passat i per una temporada d’opor-
tunitats que no sempre es compleixen. 

El període estival s’esgota amb un anunciat, més que percebut, canvi de ten-
dència que es reflecteix sobretot en els bons indicadors de l’activitat turística 
que, en termes generals, està creixent en uns nivells força elevats respecte els 
anys anteriors. Val a dir que aquesta millora s’ha reflectit més en l’ocupació 
hotelera (hotels, càmpings, habitatges de lloguer) i de forma menor en el 
consum en restaurants i en el sector de la gastronomia o altres serveis.

Un altre indicador positiu de la temporada turística que deixem enrera és l’ocupació. Durant aquests mesos, 
la taxa d’atur s’ha situat a nivells de fa cinc anys (< 8%), malgrat l’augment de la població activa, a diferència 
del que ha succeït a la resta del país i de l’estat, on la reducció de l’atur s’ha produït entre altres factors per la 
disminució de la població en situació de treballar.

Aquest indicador s’ha vist plasmat recentment en l’informe de la conjuntura econòmica del segon trimestre 
d’enguany per al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, realitzat per la Càtedra per al Foment de les Inver-
sions Empresarials de la URV. En aquest informe, el nostre municipi ocupa el segon lloc entre la trentena llarga 
de municipis que superen els 4.000 habitants i tenen un pes superior d’ocupació en relació amb la seva població. 
I és que, segons dades de la Seguretat Social, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant la població activa se situa en 
el 56,51% (3.386 treballadors sobre una població total de 5.992 habitants), un percentatge molt per damunt de 
la mitja de la província, que només és del 33,06%.

Ara arriba una altra estació on la principal preocupació és mantenir l’ocupació, on la consolidació dels projec-
tes per part de les empreses i de les administracions, l’inici d’altres de nous i la consolidació de la recuperació 
econòmica ens han de portar a un horitzó econòmic on tots puguem constatar el canvi de conjuntura, ja que la 
veritable consolidació del nou cicle econòmic es produirà quan la demanda interna creixi d’una forma sostingu-
da a uns índexs superiors al 2% del PIB.

Un Bon BalanÇ

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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criStina borràS

entreviSta a la regidora 

Entrevista Octubre 2014

Amb l’inici del nou curs escolar, moltes famí-
lies han hagut de fer front a una gran despesa. 
Quines mesures ha adoptat l’Ajuntament per 
donar-les un cop de mà?
Hem posat en marxa novament el programa 
municipal de subvenció de llibres de text, mit-
jançant el qual, a grans trets, se subvencionarà 
en un 50% el preu dels llibres dels alumnes del 
municipi o en un 75%, si fa més de tres anys que 
hi estan empadronats. I com a novetat els alum-
nes de 2n d’ESO també es podran acollir aquest 
curs al programa de reutilització de llibres. I a 
més, hem mantingut els preus a les llars d’in-
fants municipals i a l’Escola de Música.

Quants diners destinarà el consistori a la 
subvenció de llibres de text aquest curs?
Calculem que una quantitat similar a la del 
curs passat, que va ser de gairebé 87.000 euros. 
Cal tenir en compte que aquests ajuts encara 
es poden demanar a les oficines municipals 
d’atenció ciutadana (OMAC), fins al 30 de 
novembre. L’any passat 748 alumnes es van be-
neficiar d’aquesta subvenció.

Diu que també han congelat els preus a les 
llars d’infants municipals i a l’Escola de Mú-
sica…
Sí, aquest curs les famílies continuaran pagant 
les mateixes quotes del curs passat, que són 
molt inferiors a les que es cobren a la majoria 
de municipis de la província. Això suposa un 
esforç econòmic per a l’Ajuntament, per la re-
tallada de les aportacions que fins aquest curs 
feia la Generalitat de Catalunya i que aquest 
curs ha assumit la Diputació de Tarragona. El 
curs 2010-11, aquestes aportacions eren de 
1.800 euros per alumne, en el cas de les llars 
d’infants;  i des d’aleshores han anat reduint-se 
fins arribar a ser actualment de 875 euros. En 
el cas de l’Escola de Música, l’aportació per 
alumnes ha passat de ser de 600 a 90 euros. 
Tots aquests diners que s’han deixat de perce-
bre, els està aportant ara l’Ajuntament, per no 
apujar els preus a les famílies. 

L’Ajuntament ha tornat a pagar aquest estiu 
l’obertura del CAP de l’Hospitalet a les nits. 
Quin ús s’ha fet d’aquest servei?
Del 23 de juny al 14 de setembre, que és quan va 
estar obert de les 9 a les 12 de la nit, el CAP va 
registrar un total de 748 assistències nocturnes. 
Aquesta xifra demostra que aquest servei, els 
cost del qual ha assumit l’Ajuntament davant la 
impossibilitat de la Generalitat de fer-se’n càr-
rec, és útil. Estem satisfets d’haver pogut donar 
resposta a aquestes persones que han hagut de 
ser ateses al CAP fora de l’horari habitual, que 
és de les 8 a les 21h, tots els dies de la setmana.

El consistori ha signat enguany un conveni 
amb Comaigua per ajudar els més necessitats 
a pagar l’aigua. Com?
Gràcies a aquest acord entre l’Ajuntament i 
l’empresa que presta els serveis d’aigua i clave-
gueram, les persones amb greus dificultats eco-
nòmiques poden quedar exemptes de pagar el 
100% del total de la factura del període indicat 
expressament pels Serveis Socials de l’Ajun-
tament. A aquest ajut, Comaigua hi destinarà 
anualment 2.000 euros.

Aquest ajut s’afegeix als ajuts socials que 
concedeix l’Ajuntament, oi?
Segons consta a la darrera memòria de Serveis 
Socials, de 2013, l’Ajuntament va concedir 103 
ajuts l’any passat, sobretot per ajudar els veïns i 
les famílies més desfavorides a pagar el lloguer 
dels seus habitatges i les factures dels serveis 
bàsics. A més, l’Ajuntament col·labora amb 
Càrites de Vandellòs i de l’Hospitalet de l’In-
fant a través d’una subvenció. Aprofito aquesta 
oportunitat per agrair a tots els membres de 
Càrites la seva bona tasca. També volem agrair 
a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de l’Hospitalet de l’Infant l’ajut que proporcio-
na als usuaris del centres de dia (ara n’hi ha 15 
a l’Hospitalet i 12 a Vandellòs). g

També s’han mantingut els ajuts per als alum-
nes dels cursos de català i d’adults del municipi?
Sí, se’ls subvenciona el 100% del preu de la 
matrícula pagada, però com a condició han 
d’assistir a un mínim del 80% de les classes del 
curs matriculat. 

Parlem de l’oferta actual dels cursos d’adults.
Aquest curs, a més d’oferir cursos de prepara-
ció per a l’obtenció  del Graduat en  Educació 
Secundària, i per a l’accés als Cicles Formatius 
de Grau Mitjà i Superior, hem posat a l’abast 
el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Auto-
matització i Robòtica Industrial, a càrrec de 
l’INS Comte de Rius, amb el suport de l’Ajun-
tament. S’hi han inscrit 22 persones.

I aquest mes d’octubre s’obrirà l’Aula Univer-
sitària de la UNED a l’Hospitalet de l’Infant...
Ens fa molta il·lusió obrir-la, perquè facilitarà 
l’accés dels joves i adults del municipi i de la 
província al coneixement i a la formació, tan 
important avui dia. En concret, s’hi impartiran 
els estudis de 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. 

A on s’han d’apuntar els interessats?
Al Centre Associat de Tortosa – UNED, del 
qual depèn l’Aula. Al web http://www.uned.
es/ca-tortosa/ trobaran tota la informació. Po-
den apuntar-se als graus fins al 21 d’octubre; i 
als cursos d’idiomes, fins al 4 de novembre.

A on s’atendrà els alumnes presencialment?
Hi haurà tutories, els dilluns i dimarts, a les 
dependències de l’INS Berenguer d’Entença. 
Amb l’institut hem signat un conveni que re-
gula la cessió de dues aules i que inclou, com a 
contraprestació, la compra per part de l’Ajun-
tament de 4 equips informàtics que podran 
utilitzar els alumnes de la UNED i de l’institut.

L’atenció a les persones és la principal missió de la Cristina 
Borràs, com a regidora d’Ensenyament, Salut i Benestar Social. 
Aquesta és una tasca “molt important i complexa, especialment 

en aquests temps de crisi econòmica, en què els veïns necessiten 
més l’ajut i el suport de l’administració per tirar endavant i per 

satisfer les seves demandes”, segons reconeix ella. 

“ens fa molta il·lusió obrir l’aula 
Universitària de la Uned a 

l’Hospitalet de l’infant“
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Opinió dels portaveus municipals

stem immersos en una tardor de vertigen 
polític, on les notícies es succeeixen a 
un ritme frenètic. Dins d’aquest context, 

nosaltres, com a govern municipal, continuem 
amb la tasca que tenim encarregada: treballar, i 
prendre decisions, en la mesura de les compe-
tències que ens són pròpies, per millorar el dia 
a dia dels veïns i veïnes de Vandellòs i l’Hospi-
talet  de l’Infant.

La nostra aposta per la Cultura i l’Educació és 
clara i ferma. Una societat més preparada con-
tribuirà a una millor, i més ràpida, sortida de la 
crisi. En aquest sentit, l’arribada de la univer-
sitat al nostre municipi ha esdevingut una fita 
important. Primer amb el Campus Extens de la 
URV, constituint-nos com a seu de l’Antena del 
Coneixement; i ara amb l’arribada de la UNED, 
a més de donar un servei als habitants del mu-
nicipi, projectem una imatge positiva a l’exterior 

i guanyem prestigi com a població de referència 
a la demarcació.        
                  
Tot això sense obviar els cursos de formació enge-
gats des d’IDETSA, el programa municipal d’ajuts 
per llibres de text, i el manteniment dels preus de 
les llars d’infants i l’Escola de Música, on el govern 
municipal fa un esforç econòmic important per tal 
que no afecti als ciutadans la important retallada de 
la subvenció del govern de la Generalitat de CiU.

La lluita contra l’atur continua essent la nostra 
principal ocupació. Amb les mans lligades per al-
tres administracions a l’hora de poder crear llocs 
de treball públics, només ens queda tractar de 
facilitar la implantació de noves empreses al mu-
nicipi. En aquest sentit, ens congratulem de les 
millores als nostres polígons industrials, que han 
contribuït a la revitalització empresarial. També 
invertim en plans d’ocupació municipal i en pro-

jectes socials, per estar al costat de les famílies 
més afectades per la crisi econòmica.

Les millores al municipi a través de la inversió en 
obra pública esdevé un pilar més en aquest ob-
jectiu final de crear un municipi més sostenible, 
humà, cohesionat i preparat per al futur. Projectes 
com la nova avinguda d’entrada a l’Hospitalet, la 
remodelació de carrers dels diferents nuclis, carrils 
bici, la recuperació i dignificació del nostre patri-
moni històric (Plaça del Pou, hospital gòtic amb un 
projecte de museïtzació inclòs, Ca la Torre, restes 
de la Guerra Civil), el projecte previst a l’espai de 
les Escoles Velles, etc., generen valor afegit i con-
tribueixen a fer un municipi més atractiu.

I tot això s’està fent amb una rigorosa política 
econòmica que ens permet  pagar als proveï-
dors a 30 dies, guanyar en liquiditat  i reduir el 
deute municipal.

e

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

@PSCVH

inVersió en l’ÀmBit pÚBlic, aposta per les persones
Formació i ocupació: eixos clau per un municipi més competitiu, preparat i cohesionat

Àngels pérez sánchez

aber el que passarà en el procés sobiranis-
ta de Catalunya, a hores d’ara, és una gran 
incògnita, però aquesta incògnita l’hem estat 

provocant des de casa nostra. 

Un fet tan transcendental com és el de la creació 
d’un nou estat no pot ser un acte improvisat. Per 
arribar a la fi d’un procés d’aquesta magnitud, cal 
haver-lo començat bé, continuar-lo més que bé i 
acabar-lo de manera perfecta.  

Aquestes obvietats, que suposo que s’entenen, al 
meu parer no han seguit el camí correcte i per tant, 
ens hem posat en una espècie de laberint del qual 
no hem previst com sortir-nos-en.

Quedi dit que la Federació a la qual represento 
ja ha manifestat en diverses ocasions, en fòrums 
públics,  el seu posicionament en aquest aspecte. 
Només caldria recórrer a actes de plens munici-
pals o a articles a la revista municipal i, sobretot, 

s a les ponències aprovades per àmplia majoria en 
el 3r Congrés de la FIC de 2004.

La FIC, a més de declarar-se nacionalista, va fer 
un pas més enllà. Vam entendre que aquest mo-
del autonòmic era un model esgotat i per tant, vam 
aprovar unes ponències polítiques que donaven al 
nostre país un caire sobiranista.

Es van aprovar diverses ponències, la primera dedi-
cada a la reforma estatutària, engegada en aquells 
moments pel president Maragall. La nostra reforma 
estatutària també anava un pas més enllà i fou es-
sencialment un projecte de constitució catalana. 

També ens vam dedicar a elaborar un projecte de 
llei electoral catalana. Sembla estrany que els go-
vernants d’un territori que aspira a la independèn-
cia no hagin estat capaços en 34 anys de fer-ne 
una, i com a conseqüència ens hem de regir per 
una llei estatal, quan al menys territorialment, no 

estem organitzats com ells. Aquesta negació ve 
provocada perquè els partits grans anteposen, 
sempre, els interessos partidistes als de país. I qui 
us digui el contrari menteix. 

Una altra ponència importantíssima fou l’Organit-
zació territorial de Catalunya. Com pot ser que una 
nació que pretén convertir-se en estat no hagi fet 
el que calgués per tenir un model territorial propi. 
La resposta, malauradament, va en la línia del que 
abans he comentat: primer partit, després país. 
Alguns partits que repudiaven les diputacions -cre-
ades per cert l’any 1812 a les corts de Cádiz i que 
han estat sempre aparells al servei dels governants 
i no pas al servei del poble-  tan aviat com van 
obtenir-hi representació van canviar radicalment la 
seva postura i se’n van fer ferms defensors. 

Continuarà...
En la propera revista ja us explicaré quin camí van 
fer aquestes ponències.

elidia lópez redondo

ViVim temps apassionants
l’entreacte

mònica Boquera castellví

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

Ha  arriBat el canVi 
malgrat  que sovint associem el canvi a quelcom millor, no sempre és així

ueden sis mesos per arribar al final d’un 
mandat, una legislatura que es va iniciar 
amb la promesa d’aire fresc a l’Ajuntament, 

de renovació, d’una nova manera de fer liderada 
per un nou alcalde i un partit que després de més 
de vint anys recuperava l’alcaldia: el PSC.

El mandat es va iniciar amb la promesa de 
“portes obertes”, que va fer l’actual alcalde en 
el seu discurs d’ investidura. Passats els anys 
tenim la sensació que van ser paraules buides 
de contingut; es va dir el que tocava dir en aquell 
moment.  Allí on s’oferia mà estesa i diàleg, ens 
hem trobat amb l’hermetisme pur i dur, la manca 
de diàleg, imposicions en els plenaris, la man-
ca de resposta als nostres requeriments i el NO 
davant la majoria de propostes fetes per CiU. 

Algú oblida que no es tracta sols de cinc regi-
dors i regidores a l’Ajuntament; sinó que moltes 
de les preguntes realitzades, dels precs, de les 
queixes, de les propostes fetes responen a allò 
que ens fan arribar veïns i veïnes del municipi. 
Potser caldria recordar les paraules de l’inici del 
mandat quan l’alcalde manifestava que “el nou 
govern municipal té la voluntat de servei i d’arri-
bar a tots i cadascun dels veïns”.

S’ha escoltat el poble? El PSC i la FIC han fet 
cas omís a allò que els veïns i veïnes van ma-
nifestar en els processos de participació ciuta-
dana en l’anterior mandat, han menystingut les 
opinions divergents i desoeixen peticions. En 
lloc de donar la veu al poble -com suposada-
ment hauria de ser un Altaveu Ciutadà- PSC i 

FIC han creat una macro enquesta periòdica 
pagada per tots, però feta des del Govern local 
i al servei dels seus dirigents. No, senyors,  això 
no és donar la veu al poble.

En el discurs inaugural l’alcalde va fer referència 
a Eugeni d’Ors quan assenyalava que “l’impor-
tant no és arribar, sinó saber estar, saber estar 
en cada temps i saber estar en cada espai”; més 
endavant parlava de la importància de “tenir uns 
principis, uns valors i uns criteris sempre vàlids 
per a tothom i en qualsevol circumstància”. Que 
cadascú tregui les seves conclusions i faci les 
seves reflexions, perquè afortunadament en el 
nostre país encara tenim llibertat de pensament 
i  llibertat d’expressió; per molt que alguns ens 
voldrien uniformes i amb la boca ben tapada. 

Q

Octubre 2014
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Episodis de la nostra història

lEs FortiFicacions rEpUBlicanEs dE 
la gUErra civil dE l’HospitalEt

l coll de Balaguer ha estat al llarg de 
la història un espai de gran valor es-
tratègic, ja que era l’únic pas costaner 

de la serralada litoral que permetia l’accés 
entre el sud i el nord de Catalunya. Tenim 
documentats fets de pirateria, bandolerisme 
i guerrilla, la batalla del coll de Balaguer a la 
guerra dels Segadors, els enfrontaments en-
tre borbònics i austriacistes durant la guerra 
de Successió al Fort de Sant Felip, la guerra 
del Francès, etc. Les cròniques continuen al 
conflicte civil espanyol de 1936-1939. 

Després del bombardeig del port de Roses a 
l’octubre de 1936 per part del creuer rebel Ca-
narias, els ajuntaments del litoral català des 
de Port Bou fins a Alcanar iniciaren la cons-
trucció de posicions defensives de costa amb 
la finalitat de protegir-se  dels atacs de l’arma-
da nacional, establerta a l’illa de Mallorca. A 
l’Hospitalet de l’Infant es van bastir les casa-
mates (búnquers) de l’Almadrava, de cala Ro-
nyosa, de Cala Jostell, de Cadaloques i la de 

e

la casilla dels Carrabiners. També les bateries 
d’artilleria de la Pitrasa i del pla del Rabadà. 

Segons l’historiador Adrián Cabezas, la 
bateria es va artillar inicialment amb qua-
tre peces de 150mm de ferro entubat mo-
del de 1885 i quatre obusos de bronze de 
150mm. Els encarregats de tirar endavant la 
feina eren les Unidades de Fortificaciones y 
obres, formades per arquitectes amb grau 
de capità d’enginyeria i paletes vinguts de 
Barcelona, sobretot reclutats per la CNT i 
UGT als sindicats de la construcció. Cobra-
ven 10 pessetes al dia. 

L’any 1938 les circumstàncies de la guerra 
van canviar pels interessos militars republi-
cans i el cap de l’exèrcit, Vicente Rojo, va de-
cidir fortificar Catalunya davant un imminent 
atac de les tropes del general Franco. El dia 3 
d’abril queia Lleida, i els estrategs van pensar 
que la millor manera de neutralitzar l’escome-
sa seria a base de línies de defensa. Van di-
buixar-ne sis. La L1 naixia al delta de l’Ebre 
i acabava als Pirineus. La L2, considerada el 
cinturó de ferro, naixia a Tarragona i acabava 
a la Seu d’Urgell. Tenia un ramal de fortificaci-
ons denominat oficialment “posición de enla-
ce” que partia de l’Hospitalet de l’Infant i que 
prosseguia per Falset fins a Ciutadilla.

Per tirar endavant les obres del coll de Ba-
laguer s’hi va establir a partir del 14 d’abril 
a la finca anomenada el Garroferal, el camp 
de treball núm. 2 del SIM amb presoners 
polítics i de guerra procedents dels penals 
de Montjuïc a Barcelona i de Sant Miquel 
dels Reis de València, que en aquell mo-
ment estaven abarrotats.  

Durant aquest temps es va treballar en la 
construcció de nius de metralladora, an-
tiaeris, refugis de tropa, trinxeres, pistes 
militars, dipòsits d’aigua, observatoris, 
casetes de tropa i polvorins per a munici-
ons. Es va dissenyar un fantàstic camp de 
batalla aprofitant els nombrosos accidents 
geogràfics que oferia l’antiga carretera de 
Tarragona a Castelló al seu pas pel coll de 
Balaguer. La majoria es van emmascarar 
imitant els marges o les barraques de pe-
dra seca. D’altres simplement es van so-
terrar o es van ocultar amb vegetació. Es 
va planificar una defensa en cinc graons: 
el barranc de les Forques, el collet del Vent 
i Mala-set, el pont de la batalla, la Bassa 
Nova i Cadaloques.

El camp va estar en actiu fins al 23 de se-
tembre, dia en què els presoners van ser 
traslladats a l’Alt Urgell. Les causes enca-
ra avui no estan prou definides encara que 
pensem que va ser determinant el curs poc 
favorable per a les armes republicanes que 
seguia la batalla de l’Ebre. 

Setanta-sis anys després de l’abandona-
ment de les fortificacions intentem ficar en 
valor aquest ric patrimoni que ens ha deixat 
el testimoni mut d’una de les pàgines més 
fosques de la nostra història.

Bibliografia: 
Els camps de treball a Catalunya durant 
la guerra civil espanyola (1936-1939), de        
Francesc Badia. g

El dies  26, 27 i 
28 de setem-

bre, dos-cents trenta-set mu-
nicipis de Catalunya han parti-
cipat a les Jornades Europees 
de Patrimoni. Ajuntaments, en-
titats i agrupacions culturals de 
tot Europa van organitzar ac-
tivitats per aquest mateix cap 
de setmana amb l’objectiu de 
difondre i viure el patrimoni cul-
tural. A l’Hospitalet de l’Infant 
es va organitzar conjuntament 
entre l’Ajuntament, el Centre 
d’Estudis de l’Hospitalet de l’In-
fant i l’Antena del Coneixement 
de la URV un extens programa 
al voltant de les nostres cons-
truccions militars republicanes 
de la Guerra Civil.

Alfons Tejero 

Octubre 2014
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l’oFicina dEl JUtJat dE 
paU dE l’HospitalEt ara 
és a la casa dE la vila 
les dependències de les regidories de Benestar 

social, salut, i Ensenyament també han canviat de lloc

El Casal d’Avis de l’Hospitalet de 
l’Infant ha lliurat a Cáritas Parro-
quial un total de 720 litres de llet 
i productes d’higiene i neteja. És 
el material que va comprar amb 
els diners recaptats a la rifa so-
lidària que va organitzar al dinar 
de germanor de Sant Pere.

D’aquesta iniciativa se’n benefi-
ciarà la quarantena de famílies 
necessitades que hi ha actual-
ment al poble i els rodamóns que 
acudeixen a l’Hospitalet.

el casal d’aVis 
de l’Hospitalet 
dóna més de 700 
litres de llet 

a cÀritas

rosa Jaume rep la medalla centenària 
de Benestar social i Família

Oficina del Jutjat de Pau de l’Hospita-
let de l’Infant s’ha traslladat del recinte 
de l’antiga escola Àster a les depen-

dències de la Casa de la Vila. En concret, ara 
està situada a l’espai de la planta baixa que 
fins a finals d’agost ocupava el departament 
de Recursos Humans de l’Ajuntament, que 
ara es troba a un dels despatxos de la sego-
na planta de la Casa de la Vila.

Amb aquest canvi d’ubicació de l’oficina, el 
consistori ha volgut facilitar l’accés de la ciu-
tadania a aquest servei i apropar-lo al centre 
del poble; i alhora dotar-lo de més espai. 

Amb el mateix objectiu de millorar l’atenció a 
les persones, l’Ajuntament també va traslla-
dar a l’estiu els serveis que s’ofereixen des 
de les regidories de Benestar Social i Salut 
i Ensenyament a l’edifici on abans hi havia 
l’oficina central de Turisme, situat a la carre-
tera de Móra núm. 5. Per fer-ho, es van haver 
de realitzar unes obres a l’edifici, per arran-
jar-lo, millorar els serveis i substituir l’escala 
interior per una altra més ampla i còmoda. 

l’

La directora territorial de Benestar Social 
i Família a Tarragona, Anna Vendrell, ha 
lliurat la Medalla Centenària del Departa-
ment a Rosa Jaume, veïna de l’Hospita-

let de l’Infant. A l’acte, que va tenir lloc el 
passat 27 de juliol al domicili de l’homenat-
jada, hi van assistir amics i familiars així 
com diversos representants municipals.
 
Rosa Jaume i Fort va néixer el 6 de juny 
de 1914 al municipi gironí de Sant Climent 
Sescebes. Tant ella com el seu marit es 
van dedicar tota la vida a la pagesia. El 
matrimoni va tenir dues filles, amb una de 
les quals conviu la senyora Jaume des de 
fa 20 anys a l’Hospitalet. g

Un total de 150 persones van participar 
a la tradicional Travessia al port nedant, 
que es va diputar el 15 d’agost, en el 
marc de la Festa Major de Sant Roc. Per 
cadascun dels participants, l’organitza-
ció (el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament) ha 
donat un kilo d’aliments a Cáritas Parro-
quial de l’Hospitalet de l’Infant. Més de-
talls i fotos a: www.cnhv.net

Una traVessia, per Una Bona caUsa
La Comissió de Festes de l’Hospitalet de 
l’Infant ha lliurat al Banc d’Aliments els 
680 euros recaptats a la Festa Major de 
Sant Roc. És la quantitat de diners que va 
aplegar amb la venda de tiquets per al ver-
mut popular, el passat 16 d’agost.

Era el primer any que es venien tiquets per 
aquest acte tradicional de la festa, però la 
gent va acollir molt bé aquesta iniciativa 
solidària promoguda per la Comissió de 
Festes, perquè tal com es va informar, els 
0,50 euros de cada tiquet anaven desti-
nats a aquesta fundació benèfica.

la comissió 
de Festes de 

l’Hospitalet dóna 
680 eUros al Banc 

d’aliments
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Es Millorarà l’accés viari a 
l’HospitalEt dE l’inFant dEs dE 

l’antiga c-44

Octubre 2014

i també la connectivitat del poble amb les urbanitzacions infant, corralets i la porrassa

l Ple de l’Ajuntament va aprovar inici-
alment el passat 28 d’agost el ple de 
clàusules administratives per adjudicar 

les obres millora de l’accés viari a l’Hospitalet 
de l’Infant des de l’antiga carretera comarcal 
C-44, amb els vots a favor del PSC, la FIC i el 
regidor no adscrit i l’abstenció de CiU.

El projecte d’urbanització d’aquest tram de 
la via, que el departament de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya va cedir al con-
sistori, va ser aprovat definitivament al mes 
de juliol, per un import de 800.000 euros 
aproximadament. La previsió és que, un cop 
aprovades definitivament les clàusules admi-
nistratives,  les obres surtin a licitació en breu 
i es puguin començar abans de finals d’any.

“Es tracta d’un projecte ambiciós, amb què 
el consistori pretén no només millorar l’ac-
cés a l’Hospitalet i la connectivitat del poble 
amb les urbanitzacions Infant, Corralets i la 
Porrassa, on s’ubicarà la futura estació de 
trens, sinó també integrar aquesta part de 
la carretera en la trama urbana”, ha explicat 
l’alcalde, Alfons Garcia.

“La idea és millorar la imatge de l’entrada 
principal al poble, fer que tingui aspecte 
d’avinguda urbana i no de carretera, com 
passa ara; i millorar la circulació de vehi-
cles i vianants en aquesta zona”, segons ha 
afegit l’alcalde.

Amb aquest objectiu, s’arranjarà el tram 
comprès des de la rotonda que dóna accés 
a les urbanitzacions Els Corralets i la Por-
rassa (la de les grans superfícies comercials 
existents) fins passat l’actual accés a la ur-
banització Infant.

En concret, en aquest tram de més de 250 
metres de longitud, hi ha prevista una calça-

e

da per a la circulació dels vehicles amb dos 
carrils, un per a cada sentit de circulació, se-
parats per una mitjana verda; voreres amb 
arbres a banda i banda i també un espai per 
l’aparcament en línia a cada costat.

El projecte també preveu un carril-bici a un 
dels costats (al de la urbanització la Porrassa) 
i una nova zona verda amb parc infantil a l’en-
trada de la urbanització Infant que articularà 
els nous accessos, separant els dos sentits de 
circulació. Aquest nou nus viari estarà instal·lat 
sobre una plataforma elevada, de forma que 
els vehicles es veuran obligats a reduir la velo-
citat quan entrin i surtin de la urbanització. Així 
s’incrementarà la seguretat en la zona i a més, 
la parada d’autobús quedarà més protegida.

D’altra banda, com a conseqüència de les 
obres, caldrà substituir l’enllumenat; millorar 

Al mateix ple, es va donar igualment 
el vistiplau a l’aprovació inicial del 
projecte d’una xarxa de carril bici a 
l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots 
a favor del PSC, la FIC i el regidor no 
adscrit i l’abstenció de CiU. La idea 
és que aquesta xarxa enllaci l’actu-
al estació de trens amb el passeig 
marítim i comuniqui les principals 
zones d’equipaments del poble. A la 
propera revista us en donarem més 
detalls d’aquest projecte.

les xarxes de servei i instal·lar-hi mobiliari 
urbà (papereres, bancs, font, jocs infantils, 
aparca-bicicletes) i senyalització. g

Des d’aquest passat estiu, els aficionats 
al pàdel poden gaudir de fins a quatre 
pistes per practicar aquest esport a l’Hos-
pitalet de l’Infant. I és que el 9 d‘agost al 
vespre es van inaugurar les dues noves 
que es van afegir a les altres dues que ja 
existien al complex esportiu Àster. 

Segons ha explicat la regidora d’Es-
ports, Pilar Morales, el consistori va 

l’Hospitalet disposa de dues pistes de pàdel més
decidir ampliar les pistes de pàdel “en 
resposta a la demanda dels veïns”. Per 
atendre aquest interès creixent pels 
esports de raqueta, l’Àrea d’Esports 
també ha incrementat el nombre de 
classes de pàdel i tennis, ha organit-
zat més tornejos d’aquestes modalitats 
esportives i ha ampliat l’horari d’ober-
tura de les pistes de pàdel, tennis i 
frontennis de Vandellòs.

imatge de com quedará el tram de la urbanització infant
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VANDELLÒS I: SITUACIÓ ACTUAL 
i pErspEctivEs dE FUtUr

Empresa Nacional de Residus Ra-
dioactius (ENRESA) va dur a terme, 
entre els anys 1998 i 2003, el primer 

desmantellament d’una central nuclear es-
panyola. Vandellòs I, clausurada l’any 1990 
després d’un incendi en un dels seus grups 
turboalternadors, fou desmantellada a Ni-
vell 2, fet que suposà la retirada de tots els 
edificis, sistemes i equips externs al caixó 
del reactor. Aquest últim, ja sense combus-
tible, fou segellat amb l’objectiu d’afrontar 
un període d’espera perquè el descens de 
la radioactivitat de les estructures internes 
fes més factible el seu desmantellament a 
Nivell 3, desmantellament total de la instal-
lació, previst per l’any 2028. Aquest període 
en què es troba actualment la instal·lació 
es denomina fase de latència. 

L’entrada en fase de latència va compor-
tar una considerable reducció de les di-
mensions de l’emplaçament (la major part, 
ja desmantellada, en serà retornada a la 
companyia propietària) que implica, a la 
vegada, una estructura mínima de gestió. 
No obstant això, durant aquest període, la 
presència d’ENRESA no es limita a les fei-
nes de vigilància i manteniment del caixó 
del reactor: el Centre Tecnològic Mestral 
constitueix una privilegiada ubicació pel 
desenvolupament de programes d’investi-
gació de tecnologies aplicables als propers 
projectes que li arribin a ENRESA i també 

de formació dels futurs responsables del 
desmantellament de centrals nuclears. 

Actualment, a la instal·lació s’està desen-
volupant un pla d’acció multidisciplinar a 
mitjà termini (2013-2017). Aquest pla con-
sisteix a augmentar el coneixement de la 
instal·lació romanent, la seva documenta-
ció i els seus plans de desmantellament. 
Les línies principals d’aquest pla són les 
següents:

g Millorar el pla de vigilància i manteni-
ment. El 2015 es duran a terme les proves 
quinquennals lligades al caixó del reactor, 
consistents en comprovar l’estabilitat es-
tructural, controlar el formigó i armadures, 
controlar els materials de l’interior del cai-
xó mitjançant inspeccions visuals amb una 
càmera, vigilar l’atmosfera interna amb 
mesures de taxa de corrosió, temperatura, 
pressió i humitat i controlar l’estanqueïtat 
del confinament amb una prova de fugues 
a pressió. 

g Conèixer millor la instal·lació amb vistes 
al seu futur Nivell 3, fent els desenvolupa-
ments necessaris amb la finalitat de dispo-
sar d’un avantprojecte de desmantellament 
de Nivell 3 a finals del 2016.

g Seguiment dels projectes internacionals 
dels reactors d’Urani natural-Grafit-Gas 

com el de Vandellòs I. En aquest sentit, el 
passat 10 de setembre, a la instal·lació es 
van reunir els responsables de desmante-
llament d’ENRESA amb els responsables 
d’Eléctricité de France (EDF) - empresa 
que desmantella les centrals d’aquest tipus 
a França - per intercanviar opinions i inten-
tar millorar els plans de vigilància i mante-
niment implantats als dos països. 

g Alliberar parcialment l’emplaçament amb 
l’objectiu de demostrar davant les autoritats 
i la societat que es poden alliberar empla-
çaments nuclears.

g  Aprofitar els resultats d’experiències po-
sitives en altres emplaçaments d’Enresa, 
amb la finalitat de consolidar els actius 
materials i intangibles en el camp de des-
mantellament. 

Per donar suport a aquest pla d’acció, EN-
RESA i la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
segueixen col·laborant en nous projectes 
d’investigació, que suposen un exemple de 
transferència de coneixement des de la uni-
versitat a la societat. En aquest sentit, els 
41 projectes duts a terme fins al moment 
han donat fruits, sent de gran aplicabilitat 
en els desmantellaments presents i futurs 
que Enresa va portar a terme a Espanya. 
En total, s’han invertit més de 1.600.000 
euros en I+D des de l’any 2004. 
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anaV celeBra a 
l’Hospitalet la 
seVa Jornada 
esportiVa anUal

Les agrupacions esportives de les 
centrals nuclears Ascó i Vandellòs II 
van organitzar el passat 19 de setem-
bre a les instal·lacions municipals de 
l’Hospitalet de l’Infant la quarta edició 
de la trobada esportiva “Mou-te i fes 
esport”, una iniciativa dirigida a totes 
les persones que treballen en els em-
plaçaments de l’Associació Nuclear 
Ascó – Vandellòs II (ANAV) amb l’ob-
jectiu de promoure l’activitat física i els 
valors associats a l’esport. 

La jornada va comptar amb la partici-
pació de prop de 200 treballadors de 
les plantes d’ANAV i va incloure un to-
tal de 12 disciplines esportives: futbol, 
bàsquet, atletisme, golf i pitch & putt, 
ciclisme, senderisme, tennis, fronte-
nis, pàdel, tir al plat, zumba i natació. 
Després de les activitats esportives, 
tots els participants es van reunir en el 
tancament del “Mou-te i fes esport” al 
gimnàs de la zona esportiva Àster per 
celebrar la cloenda. g
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FINALITzA LA rEmoDELACIÓ 
dEl nUcli antic dE 

l’HospitalEt
s’hi ha millorat el paisatge urbà i s’han renovat 

els serveis

quest estiu passat han finalitzat les 
obres de remodelació de diversos 
espais del nucli antic de l’Hospitalet 

de l’Infant, incloses en el projecte integral de 
regeneració urbana d’aquesta zona que es 
va iniciar a finals de 2013. 

“Amb totes les millores dutes a terme al nucli 
antic, l’Ajuntament ha pretès afavorir i potenciar 
el comerç d’aquesta zona, renovar els serveis i 
el paisatge urbà, promoure la mobilitat urbana 
a peu i, en definitiva, dinamitzar aquesta àrea, 
de forma que resulti més atractiva”, ha explicat 
l’alcalde, Alfons Garcia.

Ens referim als treballs de millora de la plaça 
delimitada pels carrers Baix Camp, Ribera i 
Estació, gràcies als quals els veïns disposen 
ara d’un nou aparcament de 18 places i d’un 
parc infantil.

Altres actuacions d’aquest projecte, que 
van finalitzar el mes de març, han estat 
les realitzades als carrers Galera, Estació i 

a

Onze de Setembre i part del carrer Escoles. 
En aquesta zona es va procedir al canvi de 
paviment per un de nou, la millora dels serveis 
de la xarxa d’abastament d’aigua, clavegueram 
i pluvials; i la preinstal·lació per soterrament 
dels serveis aeris d’altres companyies, com 
ara els de telefonia i electricitat. g

misHima i delaFé 
y las Flores 
azUles marQUen 
el llistó de 
palmFest 2014 

El 26 de juliol PALMFEST va tancar la 
seva novena edició amb una nit con-
sagrada a bandes de gran significació 
a l’escena independent estatal, com 
Mishima, Maika Makovski i Delafe y 
las Flores Azules, entre altres, que va 
ser la que més gent va aplegar a les 
instal·lacions del port esportiu.

Durant tres dies, l’Hospitalet de l’In-
fant va convertir-se en la capital de 
la música independent del sud de 
Catalunya, gràcies a la presència de 
grups consolidats com Inspiral Car-
pets, Tahiti 80, Mishima, Delafe y las 
Flores Azules o Ornamento y Delito, 
etc., i una quantitat nodrida de djs. 
Més detalls d’aquest esdeveniment 
musical a: www.palmfest.es

Actualitat

segUeix-nos a:

@casalJoves casal Joves

Després d’un estiu carregat de propostes 
per als més joves, com els cursos de cui-
na, bateria o blocs i les classes de zumba 
o d’esports nàutics, els tallers de màgia, 
automaquillatge o manicura i els campio-
nats de futbolí, WII o PS3 (algunes de les 
quals han tingut molta participació); els 
Casals de Joves enfilen una nova tempo-
rada amb el programa municipal d’activi-
tats “Fest@’l Teu” de la tardor.

Durant els darrers mesos de l’any, el col-
lectiu jove podrà tornar a gaudir del cine-
ma dels divendres, diferents tallers com, 
per exemple, de caracterització, rebos-

teria o espelmes, conversa en anglès i 
campionats de tennis taula o PS3. Tam-
bé s’organitzarà el passatge del terror, 
la festa d’aniversari del Casal i un Nadal 
Jove ple d’activitats. 

A més, encara hi ha tres sortides previs-
tes dins del programa semestral “Tok’l 
2”, organitzat conjuntament per les regi-
dories de Joventut de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp: la 
de l’11 d’octubre a la “Noche negra” de 
PortAventura, la del 12 de novembre al 
cinema i la bolera; i la del 13 de desem-
bre a l’Skating FCB + Parapark.

noVes actiVitats als casals de JoVes per la tardor

Al tancament de La Revista, ja estaven pràc-
ticament enllestits els treballs d’arranjament 
de diversos carrers a Masriudoms. En con-
cret, a un tram del carrer Major, la plaça de 
la Font, el carrer Sant Pau, l’accés a la plaça 
Catalunya i el carrer i la plaça Sant Jaume. 

En aquests carrers i places els treballs han 
consistit en el mateix que s’ha fet al nucli an-
tic de l’Hospitalet de l’Infant (abans comen-
tat). A la plaça de la Font, on s’ha d’acabar 

s’han arranjat diversos carrers a masriudoms
d’adequar la zona verda, a més, s’ha reor-
denat l’espai i s’han eliminat els desnivells. 

Per continuar amb la millora del nucli an-
tic del poble, a la darrera sessió ordinària 
del Ple de l’Ajuntament, del 28 d’agost, es 
va aprovar inicialment, per unanimitat, el 
projecte de pavimentació dels carrers Sant 
Josep i de les Eres. També es va aprovar 
el projecte de reurbanització dels carrers 
Joan Miró, Pau Casals i entorn de la plaça 

Catalunya de Vandellòs. Amb ambdós pro-
jectes, el consistori continuarà amb la millo-
ra dels nuclis antics del municipi.
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ocuparà l’espai de les anomenades “Escoles velles”

Un noU EdiFici alBErgarà Els MitJans 
DE ComUNICACIÓ mUNICIpALS, EL CASAL DE 
JovEs i El casal d’Entitats dE l’HospitalEt

L’any 1955, l’Administració General de 
l’Estat va adjudicar la construcció de 
l’edifici de les Escoles Velles per a ús es-
colar. Del 1957 al 1982 (data en què  es 
va inaugurar la nova escola per donar ca-
buda a l’increment de l’alumnat), doncs, 
va ser destinat a ús escolar. Originària-
ment, constava d’una sola planta (com 
es veu a la imatge del fons fotogràfic de 
Juanita Mañé i el Centre d’Estudis de 
l’Hospitalet de l’Infant), però a la dècada 
dels setanta es va ampliar. Aquesta cons-
trucció mai ha estat catalogada com a bé 
cultural d’interès local o nacional en cap 
planejament urbanístic municipal ni en el 
nou POUM, aprovat recentment.

L’any 2012, l’Ajuntament va rebre l’auto-
rització dels Serveis Territorials d’Ense-
nyament a Tarragona per poder desafec-

tar de l’ús escolar aquest edifici situat al 
nucli antic de l’Hospitalet de l’Infant. Així, 
va poder recuperar la plena titularitat 
d’aquest edifici cedit en ús a la Genera-
litat de Catalunya per a activitats esco-
lars, amb l’argument que havia deixat de  
complir la seva funció escolar.

En aquest sentit, cal recordar que actu-
alment l’esmentat immoble té una funció 
pública destinada a serveis generals de 
caràcter municipal. El consistori consi-
dera que la superfície que ocupa aquest 
edifici pot servir per satisfer les necessi-
tats d’espai que a hores d’ara tenen els 
mitjans de comunicació municipals, el 
Casal de Joves i les entitats locals i per 
aconseguir que disposin d’un lloc amb 
millors condicions que l’actual, que es 
troba en un estat força precari.

Ajuntament ha signat recentment un 
contracte amb l’arquitecte que va 
guanyar el concurs d’idees per a la 

selecció d’un avantprojecte d’un edifici per 
acollir els mitjans de comunicació munici-
pals, el Casal d’Entitats i el Casal de Joves 
a l’Hospitalet de l’Infant, que va convocar el 
consistori a finals del mes de març.

Aquest arquitecte s’encarregarà d’elaborar 
el projecte executiu i la documentació tèc-
nica necessària per construir un nou edifici 
a l’espai que ocupa actualment l’edifici co-
negut com les “Escoles Velles”, ubicat al 
carrer Escoles, núm. 12.

La plasmació de la seva idea en un pro-
jecte constructiu, per un import de 211.000 
euros (IVA inclòs), serà el seu premi per 
haver guanyat el concurs d’idees que va 
convocar l’Ajuntament per decidir el futur 
d’aquest espai, que va acollir l’escola del 
poble des del 1957 fins al 1982, i que des 
d’aleshores s’ha destinat a diferents usos 
temporals (a hores d’ara alberga el Casal 
de Joves, l’emissora de ràdio municipal i 
les entitats culturals).

A aquest concurs s’hi van presentar un 
total de 12 avantprojectes sota un pseu-
dònim i un lema, dels quals només un va 

l’

apostar per no enderrocar l’edifici i per 
mantenir-ne la part central. El jurat, inte-
grat per l’alcalde, la regidora de Cultura, 
una regidora de l’oposició (de CiU), l’arqui-
tecte municipal, els tècnics municipals de 
Cultura i Urbanisme, el gerent del Patro-
nat de Mitjans de Comunicació municipals, 
un arquitecte designat pel Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya i un arquitecte 
designat pel departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, va seleccionar 
la proposta titulada “Plaça Cívica”.

A l’hora de valorar els treballs presentats, 
el jurat va tenir en compte una sèrie de 
criteris inclosos al plec de clàusules admi-
nistratives i tècniques, que contenia tam-
bé el pla funcional de l’edifici, com ara: la 
idea de conjunt, l’encaix de la proposta a 
l’entorn  urbà, l’optimització i flexibilització 
d’espai, el disseny eficient des del punt de 
vista energètic, i l’estimació del pressu-
post. Aquest plec de clàusules va ser apro-
vat inicialment, per unanimitat, pel Ple de 
l’Ajuntament el 19 de desembre de 2013; i 
sotmès posteriorment a un període d’expo-
sició pública de 30 dies durant els quals no 
es va presentar cap al·legació, per la qual 
cosa va ser aprovat definitivament.

El veredicte del jurat va ser sotmès tam-
bé a la votació del Ple de l’Ajuntament, el 
passat 23 de juny de 2014. Aleshores va 
ser quan es va donar llum verd a l’adjudi-
cació de l’elaboració del projecte construc-
tiu, amb els vots a favor de l’equip de go-
vern (PSC i FIC) i l’abstenció de l’oposició 
(CiU i el regidor no adscrit). g

BreU Història de l’ediFici
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Economia i treball

nova oFErta ForMativa 
dEl vivEr d’EMprEsEs

Es compon de 4 programes a mida, 14 cursos 
i 27 càpsules de formació

es de l’1 de setembre és obert el perí-
ode d’inscripció a la nova oferta forma-
tiva que l’empresa municipal que vetlla 

pel desenvolupament econòmic de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, IDETSA, posarà a 
l’abast al Viver d’empreses per aquest 4t tri-
mestre de 2014 i per al 1r semestre de 2015. 
En concret, aquesta oferta es compon de 4 
programes a mida,  14 cursos i 27 càpsules 
de formació dins dels sectors de més poten-
cial de creixement al municipi. 

Els programes a mida estan pensats per do-
nar resposta a les necessitats específiques 
a tres sectors amb més potencialitat laboral: 
l’hostaleria i el turisme, la logística i el sector 
agrari. Inclouen formació teòrica, un mòdul 
de pràctiques professionals amb carnets 
oficials i obligatoris, i un reciclatge en dues 
competències transversals, com són la infor-
màtica i l’anglès. 

Els cursos són teòrico-pràctics i pretenen mi-
llorar la formació i les possibilitats d’ocupació 
dels alumnes principalment en els àmbits de 
la cultura, el turisme i l’esport, la informàtica, 
els idiomes, la prevenció i el medi ambient, i 
les habilitats personals i professionals. 

Les anomenades “spin-càpsules” són cursos 
més curts i específics, que busquen desper-
tar l’interès per un nou sector d’activitat i am-

d

pliar els coneixements dels participants en 
qüestions com el comerç, l’emprenedoria, 
l’orientació laboral,  l’estalvi i eficiència ener-
gètica, la protecció radiològica i el control 
d’accés d’una central nuclear, entre d’altres. 

Tot i que aquesta oferta formativa està adre-
çada a tothom, a l’hora de matricular-se, 
tenen preferència les persones empadrona-
des al municipi i els treballadors d’empreses 
del municipi no empadronats. Més detalls a: 
www.idetsa.net i al 977 820 820. g

L’Ajuntament ha contractat un total de 
18 veïns del municipi, en el marc de la 
segona convocatòria del Pla d’ocupa-
ció municipal de 2014.  Aquests treba-
lladors  s’encarregaran de reforçar ac-
tuacions a zones públiques, mantenir 
el mobiliari urbà i dependències muni-
cipals, netejar espais públics i  naturals 
i donar suport administratiu durant sis 
mesos a jornada completa (a comptar 
des del dia 1 d’octubre).

Recordem que a la primera convoca-
tòria del Pla d’ocupació municipal de 
2014,  l’Ajuntament ja va contractar un 
total de 32 veïns a l’atur (d’abril a se-
tembre). En concret, a aquest Pla amb 
què es pretén alleugerir la situació de 
desocupació al municipi, el consistori hi 
haurà destinat enguany 615.000 euros.

l’aJUntament 
contracta 18 

atUrats més amB 
el pla d’ocUpació 

mUnicipal

Molts veïns de l’Hospitalet de l’Infant 
coneixien la Montse Coll perquè durant més 
de vint anys va treballar a una entitat bancària 
del poble. El que potser no coneixien és la 
seva faceta com a emprenedora. I és que 
dos anys després d’haver decidit plegar 
de la seva anterior feina, perquè amb les 
pressions i l’angoixa provocada per la crisi 
va deixar d’omplir-la, va decidir reorientar 
la seva carrera professional i muntar el 
seu propi negoci: una botiga de roba i 
complements per a dona.

Després de set mesos de preparatius, el 
passat 13 de juny la va obrir al carrer Galera 
núm. 7 de l’Hospitalet de l’Infant, sota el nom 
de “Jolie&Jolie”. Abans, però, va haver de 
fer un Pla d’Empresa, amb l’ajut del Servei 
d’Assessorament a Emprenedors del Viver 
d’empreses, i de superar diversos entrebancs: 

buscar proveïdors, comprar uns mínims 
d’articles que exigeixen els proveïdors, trobar 
un local cèntric... I també va fer un curs de 
personal shopper i d’aparadorisme.

Durant aquest estiu, afirma, s’han complert 
les seves previsions de venda. Els clients que 
ha tingut han estat sobretot turistes nacionals 
i francesos. Amb l’inici del curs escolar, però, 
ha aconseguit atreure la clientela local, cosa 
que valora especialment, conscient que 
aquest públic és també el més fidel. 

Pel que fa al seu públic objectiu, la Montse 
assenyala que s’intenta adreçar a tot tipus 
de dona: des de les joves fins a les més 
grans. Per aquest motiu, ofereix un ampli 
ventall d’articles, amb una “bona relació 
qualitat-preu”, segons precisa: des de roba 
més esportiva fins a roba de cerimònia; i 

“busco oferir roba i complements amb una 
bona relació qualitat-preu” 

eMPrenedorS Sae: 977 820 820

de diferents estils, de més clàssics a més 
moderns; i talles (de la 34 a la 46/48). Les 
clientes també hi poden trobar complements, 
com ara cinturons, bijuteria, mocadors, 
bosses i sabates. Més informació al perfil de 
Facebook i d’Instagram: Jolie Jolie Hospitalet.
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En Marxa, la Millora dE la 
rotonda d’accés al polígon

per augmentar-ne la seguretat i comoditat dels conductors a les entrades i sortides 

a han començat les obres de millo-
ra de les connexions amb la rotonda 
d’accés al polígon industrial Les Tàpi-

es I. Amb aquests treballs a la intersecció 
situada a l’accés al polígon des de la carre-
tera C-44, de l’Hospitalet de l’Infant a Móra 
la Nova, al terme municipal de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, l’Ajuntament pretén 
agilitzar els moviments d’entrada i sortida 
del polígon i acabar amb les situacions de 
congestió puntual de trànsit i sensació d’in-
seguretat causades per la configuració de 
l’accés existent fins ara.

Amb aquest objectiu, es farà un nou ramal de 
sortida de la rotonda cap al carrer Gil Vernet 
sud; i un nou ramal d’entrada a la rotonda des 
del carrer Gil Vernet nord. Així mateix, es mo-
dificarà l’accés a la rotonda pel carrer Bonet 
Dalmau i se senyalitzarà el canvi de sentit del 
carrer Gil Vernet, que passarà a ser de nord 
a sud, entre els carrers Virgili Bellver i Bonet 
Dalmau i també entre els carres Bonet Dal-
mau i Ramon Jardí. Aquest projecte també 
inclourà una millora de la zona d’aparcament 
ubicada al costat del tanatori. 

J

Segons ha explicat el regidor de Promoció 
Econòmica, Miguel Ángel Garcés, aques-
tes obres “formen part del Pla de vialitat 
del polígon, que s’anirà implementant poc 
a poc i per fases i que ha de suposar una 
millora de les condicions d’aquest sector”.  
“Amb aquest pla i altres projectes com el 
de la instal·lació de fibra òptica, l’Ajunta-
ment pretén mantenir les empreses instal-
lades al polígon i atraure’n de noves, per 

fomentar l’ocupació i l’activitat econòmi-
ca”, ha afegit Garcés.

Com a conseqüència d’aquestes obres, la 
circulació viària es veurà afectada en aques-
ta zona i hi haurà talls de la circulació pun-
tuals, amb pas alternatiu. Per aquest motiu, 
des de l’Ajuntament es demana als usuaris 
paciència i que disculpin les molèsties i aug-
mentin la precaució. g

A la inauguració de la Fira es va pre-
sentar el llibre “La cuina de les Terres 
de Mestral”, un receptari tradicional i 
de variacions de clotxa elaborat per la 
MIDIT i la Fundació Alícia, amb la col-
laboració dels cellers i restaurants de la 
zona. L’obra conté un pròleg de Josep 
Sucarrats i una proposta de maridatge 
amb vins del territori de Ferran Cente-
lles (que va ser sommelier a ‘El Bulli’ i ha 
estat guardonat enguany amb el Premi 
Nacional de Gastronomia).

Aquest llibre, editat per Onada Edicions per 
encàrrec de la MIDIT, està disponible a dife-
rents punts de venda del territori. Concreta-
ment, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es 
pot comprar als establiments següents: la Co-
operativa de Vandellòs, Deviteca, Restaurant 
Sal Grossa, Papereria Cèlia, Papereria Cer-
vantes, La Llibreria i Cal Pelegrí a Vandellòs.

També es pot trobar a les llibreries d’arreu de 
Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol. 
Més informació a: 977 56 90 30.

Balanç positiu de la iii Fira “Fruits de la terra”  

La mancomunitat que aplega els municipis 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivis-
sa i Pratdip (MIDIT) ha fet una valoració 
positiva de la III Fira Fruits de la Terra, la 

fira de producte local, cuina i clotxa de les 
Terres de Mestral, que es va celebrar els 
dies 4 i 5 de juliol a la Plaça Catalunya de 
l’Hospitalet de l’Infant. Segons ha afirmat, 
“s’han complert les expectatives de la mos-
tra”, que consistien en “donar a conèixer 
els productes i la gastronomia local tant a 
la gent del propi municipi com als visitants 
i promoure el turisme cap a tots els indrets 
del territori de la mancomunitat”.

I és que, durant aquest dies, un bon nombre 
de persones va poder visitar la vintena de 
parades que van participar; tastar els vins 
dels cellers de la zona i les tapes elaborades 

per restauradors locals (com a novetat, van 
promocionar la clotxa com a icona gastro-
nòmica del territori); així com també, com-
prar productes locals, com ara oli, mel, fruits 
secs, olives i derivats de les cooperatives. 

Entre els participants, es van sortejar diver-
sos productes que conviden a descobrir el 
territori de la MIDIT com estades a hotels i 
càmpings, àpats a restaurants o excursions, 
gentilesa de Peudagògic, Cal Barceló, Càm-
ping-Alberg Tivissa i Restaurant Vistamar. 
Durant la fira, a més, i es van oferir actu-
acions musicals, a càrrec de  l’Small River 
Brass Band i La Banda Forània.
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s’Han Millorat Els 
sErvEis a lEs platgEs

Les platges de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant formen part de la nova aplicació per 
terminals de telefonia mòbil anomenada 
PlatgesCat, posada en marxa per l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). Es tracta d’un 
aplicatiu gratuït que ofereix una àmplia in-
formació de manera individualitzada de prop 
de 300 platges catalanes, entre les quals es 
troben les quatre platges del municipi.

Els usuaris poden obtenir informació en 
temps real sobre la previsió de la qualitat 
de l’aigua, la bandera de salvament i so-
corrisme, el temps, i la possible presència 
de meduses. També poden consultar infor-

Vandellòs i l’Hospitalet s’adhereix a la 
nova aplicació mòbil platgescat

Octubre 2014

mació detallada dels principals serveis de 
cada platja, i trobar la seva localització en el 
mapa, diverses fotografies i consells. A més, 
aquesta plataforma està disponible en 7 idi-
omes i ofereix la possibilitat de publicar avi-
sos i incidències d’interès per als banyistes.

PlatgesCat es pot descarregar o consultar 
a través del web de l’ACA o bé mitjançant 
els codis QR que s’han posat als panells in-
formatius ubicats a les platges del municipi 
i als comerços locals. També es pot consul-
tar tota aquesta informació a les oficines de 
turisme i als diversos punts d’informació de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. g

la Bandera Blava n’oneja a tres i al port esportiu

l consistori ha ampliat aquest estiu 
els serveis que s’ofereixen a  les plat-
ges del municipi: la de l’Arenal, la de 

la Punta del Riu, la del Torn i la de l’Alma-
drava. En concret, ha ampliat el servei de 
dutxes i punts verds de recollida selectiva, i 
a més, ha instal·lat una zona de pícnic a la 
Platja de l’Arenal. 

e Des d’aquest estiu, a més, és possible con-
nectar-se gratuïtament a Internet a les plat-
ges de l’Arenal i de la Punta del Riu. Aques-
tes platges s’han afegit al llistat de punts amb 
cobertura WIFI que ofereix l’Ajuntament. 
Aquest llistat inclou actualment un total de 29 
punts on es posa a l’abast aquest servei (més 
detalls a: www.vandellos-hospitalet.cat). 

Pels serveis i les instal·lacions, i per la 
gestió ambiental i la seguretat, la infor-
mació i l’educació ambiental, i la quali-
tat excel·lent de l’aigua, precisament, 
la Platja de l’Arenal, la de la Punta del 
Riu i la del Torn han obtingut un any més 
aquest estiu la Bandera Blava. Aquest 

distintiu de prestigi internacional, l’atorga 
l’Associació d’Educació Ambiental i del 
Consumidor (Adeac) de la FEE (Funda-
ció d’Educació Ambiental), tot i que ha 
comptat amb la col·laboració de la Ge-
neralitat. El Club Nàutic Hospitalet-Van-
dellòs també ha rebut aquest distintiu 
en reconeixement a la tasca que duu a 
terme a favor d’un manteniment de les 
instal·lacions del port esportiu respectu-
ós amb el medi ambient.

Les tres platges guardonades amb la 
Bandera Blava i també la de l’Almadrava 
compten, així mateix, amb el certificat eu-
ropeu de qualitat ambiental de l’EMAS.

“Molt més que comerç” és el lema 
de la campanya publicitària que ha 
posat en marxa l’Ajuntament per pro-
mocionar el comerç local. Aquesta 
campanya inclou anuncis a Ràdio 
l’Hospitalet de l’Infant i la Televisió de 
Vandellòs i tòtems publicitaris, que 
s’han instal·lat a diversos punts de 
l’Hospitalet de l’Infant on hi ha més 
afluència de gent, com ara la Via 
Augusta i el passeig marítim. També 
s’ha col·locat cartelleria a la marque-
sina de la parada d’autobús situada 
a la Plaça Berenguer d’Entença de 
l’Hospitalet i a l’entrada al poble.

Per fomentar les compres al munici-
pi, igualment, el consistori ha actua-
litzat la guia comercial de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant i n’ha renovat 
la imatge gràfica i ha encarregat la 
creació d’una pàgina web dedicada 
al comerç local, a la qual es podrà ac-
cedir en breu a través del web muni-
cipal (www.vandellos-hospitalet.cat).

En aquesta nova pàgina web, els in-
ternautes hi trobaran informació dels 
establiments existents al municipi, 
així com de les promocions comer-
cials que en facin. Precisament, la 
voluntat de l’Ajuntament és que la 
campanya publicitària que ha posat 
en funcionament serveixi per inci-
tar els comerciants a tirar endavant 
iniciatives per atraure més gent als 
seus establiments i generar més ac-
tivitat econòmica.

Per demanar la col·laboració dels 
comerciants locals i la seva partici-
pació activa en l’assoliment d’aquest 
repte, precisament, la Regidoria de 
Comerç s’ha reunit recentment amb 
ells i els ha informat de la campanya 
publicitària. També els ha recordat 
les subvencions municipals a les 
quals es poden acollir.

Una campanya 
pUBlicitÀria per 
promocionar el 
comerÇ local

Turisme i Comerç
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nova oFErta 
Esportiva MUnicipal

Esports

l’àrea d’Esports ha mantingut els preus de les activitats 

Més de 200 persones van participar al 
triatló de l’Hospitalet de l’Infant, el dissab-
te 30 d’agost, en una de les modalitats 
següents: olímpic, sprint, super sprint i 

aquatló (podeu consultar les classificaci-
ons a: www.triatlohospitalet.com).

Els organitzadors  d’aquesta competi-
ció, que es va tornar a recuperar al po-
ble després de més d’una vintena d’anys 
amb la voluntat que tingui continuïtat, han 
remarcat la implicació del Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs i de molts comerços 
i empreses locals, que van col·laborar-hi 
de forma altruista.

més de 200 participants, al triatló 
de l’Hospitalet de l’inFant

Més de 500 persones van prendre part el 2 
d’agost a la Vandekames, un esdeveniment 
esportiu de muntanya pensat per gaudir en 
família, que es va celebrar a Vandellòs i va 
comptar amb l’ajut de 130 voluntaris. 

Per als organitzadors (el Centre Excursio-
nista Serres del Mestral i el Centre Cultural, 
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, amb el 
suport de l’Ajuntament), la Vandekames és 
una competició que està ja consolidada i per 

la Vandekames es consolida

això de cara a l’any que ve estan estudiant 
ampliar la cursa amb una ultra trail. Més de-
talls i imatges a: www.vandekames.com

l’Hospitalet acull 
la 1a trobada 

internacional de 
Bitlles de sis

En el marc de la Festa de Sant Pere, l’Ajun-
tament va organitzar juntament amb Foment 
Cultural de l’Hospitalet de l’Infant i la Coordi-
nadora Intercomarcal de Bitlles, l’Assemblea 
General de 2014 de l’Associació Europea de 
Jocs i Esports Tradicionals i la 1a Trobada In-
ternacional de Jocs de Bitlles de Sis per als 
dies 27, 28 i 29 de juny. Aquesta era la pri-
mera vegada que es celebrava a Catalunya 
aquest esdeveniment que té com a objectiu 
potenciar la difusió d’aquest joc tradicional.

La Trobada va aplegar una quinzena d’as-
sociacions del joc de les bitlles de sis tant 
de la península com d’altres països, que van 
oferir exhibicions al Parc de Sant Roc de les 
diferents modalitats de bitlles. A més, hi va 
haver una mostra de jocs tradicionals d’Itàlia 
i es va jugar un triangular de bitlles de la Co-
ordinadora i el Trofeu “Bitlla d’Or”.

La 7a Cursa popular de l’Hospitalet de 
l’Infant, que es va disputar el diumen-
ge 10 d’agost, va ser tot un èxit. I és 
que en aquesta competició, organit-
zada per l’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment, hi van participar 464 persones, 
és a dir, un 44% més que l’any passat.
Al web www.vandellos-hospitalet.cat 
podeu informar-vos dels guanyadors 
de la cursa llarga i de la cursa curta.

rÈcord de 
participació a la 
7a cUrsa popUlar 
de l’Hospitalet 
de l’inFant

Les altres activitats incloses al programa són: 
els cursos de natació, la proposta anomena-
da ‘Multiesports’, que pretén iniciar els parti-
cipants en esports individuals i col·lectius; les 
activitats poliesportives (handbol, bàsquet o 
futbol sala); i les activitats específiques per 
adults (gimnàstica de manteniment, pilates 
i futbol sala sènior). A banda d’això, l’Àrea 
d’Esports tornarà a dur a terme aquest curs 
el pla municipal ‘Esport a l’escola’. 

Totes aquestes activitats van començar el 29 
de setembre i s’acabaran al 30 de maig, a ex-
cepció del servei d’acollida i l’opció del “Mul-
tiesports”, que van començar el 15 de setem-
bre i finalitzaran quan s’acabi el curs escolar.

Els interessats a apuntar-s’hi ho poden fer 
a la Piscina Municipal Coberta de l’Hospita-
let de l’Infant; i al Poliesportiu de Vandellòs 
(tel. 977 820 523). Més informació a: www.
vandellos-hospitalet.cat

Balanç de les activitats d’estiu
Un total de 613 persones s’han inscrit 
aquest estiu a les activitats organitzades per 
l’Àrea d’Esports, que van començar el 25 de 
juny i van finalitzar el passat 5 de setembre. 
Aquesta xifra suposa un increment del 3% 
respecte la passada temporada estival. g 

mb la idea de continuar fomentant la 
pràctica d’esport al municipi, l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament ha disse-

nyat un programa d’activitats per a la tem-
porada tardor-hivern 2014-2015, molt variat 
i assequible de preu, dirigit a totes les edats.

“Per incrementar també el nombre de perso-
nes que fan esport, hem mantingut els preus 
de les activitats, així com els avantatges en 
els preus per als empadronats al municipi 
i els abonats a les instal·lacions esportives 
municipals i també els descomptes, per fide-
litzar aquests usuaris”, ha explicat la regido-
ra d’Esports, Pilar Morales.

Pel que fa les activitats, com a novetat, els 
cursos de raqueta podran absorbir un major 
nombre d’inscrits, gràcies a l’obertura de dues 
noves pistes de pàdel a l’Hospitalet de l’Infant.

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

QUÈ Fer en cas de gastroenteritis agUda (diarrees)
El fonamental és evitar la deshidratació. 
Per això, és fonamental prendre abundant 
líquids, sobretot llimonada alcalina, que serà 
l’encarregada de refer l’aigua i les sals per-
dudes amb les diarrees. La prepararem de 
la següent manera: per cada litre d’aigua 
bullida afegirem el suc de dues llimones, 
una punta de ganivet de sal i una altra de bi-

carbonat i a continuació ho endolcirem amb 
sacarina. S’han de prendre de 2 a 3 litres al 
dia en petites quantitats.

Sempre que hi hagi vòmits, cal prendre els 
líquids a temperatura de nevera i en petites 
quantitats, 2 o 3 cullerades cada 15 minuts. 
A mesura que es vagi tolerant, s’anirà aug-

mentant la quantitat. Cal evitar el cafè, les 
coles i altres refrescos.

Intentarem deixar l’intestí en repòs perquè 
es recuperi el més aviat possible, així al 
principi només ens alimentarem de líquids 
ensucrats i progressivament anirem intro-
duint en la nostra dieta aliments “lliga”.

primer dia: Llimonada alcalina (2 litres 
com a mínim en 24 hores).

Segon dia: Se segueix igual, amb la lli-
monada alcalina. Si tot va bé es comen-
ça a prendre una dieta tova (arròs cuit, 
pastanaga crua o cuita, pernil dolç, ou 
dur, carn cuita, plàtan, poma, codony). 

Tercer dia: Si evoluciona bé, es pot in-
troduir la resta dels aliments. 

La llet i altres derivats de la llet, per ser ali-
ments difícils de digerir, seran els últims que 
incorporarem a la nostra dieta.

Altres consells: 

Procuri descansar el que necessiti.

Per evitar contagis, cal que la persona ma-
lalta i tots els membres de la família es ren-
tin les mans amb aigua i sabó abans dels 

menjars i després d’anar al wàter.

Els banys de seient freds poden millo-
rar les molèsties anals (irritació, ence-
tat de la pell...) que produeix la diarrea.

Eviti prendre medicació per la diarrea, 
si no és per recomanació del seu met-
ge, ja que al nostre país pràcticament 
totes les diarrees es curen soles en el 
termini de 7-10 dies. 

l’aJUntaMEnt insistEix 
EN LA prEVENCIÓ I LLUITA 

contra El MorrUt
a lEs palMErEs

a Regidoria de Medi Ambient ha trobat 
recentment les restes d’una palmera al 
barranc del riu Llastres al seu pas per 

la depuradora de Vandellòs. Tot sembla in-
dicar que algun particular hauria abocat les 
restes, després de talar i destruir la palmera, 
afectada clarament per la plaga del morrut. 
El morrut roig de la palmera (Rhynchophorus 
ferrugineus) és un insecte originari del sud-
est asiàtic i la Polinèsia que s’ha estès pels 
països mediterranis i ha provocat la mort de 
milers de palmeres. Al nostre municipi, hi ha 
un seixanta per cent d’arbres afectats.

Davant d’aquest fet, l’Ajuntament insisteix en 
la importància de la correcta prevenció i lluita 
contra la plaga. Ja fa tres anys que el con-
sistori actua contra el morrut. A més, fa uns 
mesos va repartir, junt amb la revista muni-
cipal, uns tríptics del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural on hi ha tota la informació sobre la 
prevenció i lluita contra la plaga.

Tot i que és difícil detectar l’atac de la plaga, 
els primers símptomes es poden detectar a la 

l

copa de la palmera, on es podrien visualitzar 
asimetries o clarianes així com fulles que s’as-
sequen o cauen. Per això es recomana anar 
observant atentament la copa de les palme-
res. A més, la poda i altres activitats s’haurien 
de fer sempre del desembre al febrer. Si no 
fos possible, és imprescindible que vagin se-
guides d’un tractament fitosanitari adequat. g

és un insento originari del sud-est asiàtic i la polinèsia

L’Ajuntament ha autoritzat el socis de 
cadascuna de les dues societats de 
caçadors del municipi a caçar en unes 
determinades parcel·les de l’àrea de 
caça de titularitat municipal, anomena-
da “Bosc del Comú i Dedalts”.

Per la seva banda, ambdues societats 
s’han compromès a col·laborar amb el 
consistori i amb la Generalitat de Cata-
lunya per aconseguir conservar i millo-
rar l’entorn natural del municipi.

Això és el que a grans trets han acor-
dat les dues parts, mitjançant el con-
veni que van signar el 29 d’agost l’al-
calde, Alfons Garcia; el president de 
la Societat de Caçadors “Sant Isidre” 
de Vandellòs, Jaume Sabaté; i el pre-
sident de la Societat de Caçadors “La 
Defensora de la Caza” de l’Hospitalet 
de l’Infant, Manel Garcia. 

conVeni entre 
el consistori i 
les societats de 
caÇadors
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El 19è MErcat MEdiEval oMplE 
dE gEnt l’HospitalEt

Octubre 2014

va obrir portes del 5 al 7 de setembre al nucli antic

l nucli antic de l’Hospitalet de l’Infant 
es va omplir de gent, amb la cele-
bració del 19è Mercat Medieval. Es 

va obrir el divendres 5 de setembre i fins al 
diumenge 7 de setembre va comptar com 
a principals atractius amb: un centenar de 
parades amb tot tipus d’articles; i també 
amb cercaviles i rondes musicals, espec-
tacles itinerants i una exhibició i especta-
cle de falconeria.

A més, els visitants van poder veure gai-
rebé acabat l’element que recorda el fun-
cionament de l’antiga sínia a la plaça del 
Pou i demostracions d’oficis. Els més pe-
tits s’ho van poder passar molt bé amb els 
tallers d’oficis; l’ espai de jocs infantils, el 
corral d’animals i les passejades d’oques. 
I el tradicional sopar medieval va aplegar 
unes 350 persones.

Per tot plegat, tant la regidora de Cultura i 
Festes, Àngels Pérez; com la regidora de 
Turisme i Comerç, Elidia López, han fet una 
valoració molt positiva d’aquesta edició del 
Mercat Medieval i han agraït especialment la 
participació i implicació de diverses entitats 
locals i veïns del municipi en aquesta cele-
bració. I és que, a més dels comerciants que 

e

van ser presents al mercat i els restauradors 
que van oferir menús medievals, hi va haver 
actes a càrrec d’associacions del poble: el 
de la cloenda (dels Diables de l’Hospitalet, i 
el Grup de Tabalers i el Cavallet de Mar del 
Foment Cultural); la conferència sobre els 

mercats medievals del 4 de setembre a la 
Sala d’exposicions Infant Pere, organitzada 
pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’In-
fant; i el concert medieval de la Coral Aris 
de l’Hospitalet de l’Infant, juntament amb el 
grup Sine Nomine, del 5 de setembre. g 

El passat 19 de setembre es va inaugurar 
a Ca la Torre l’exposició “Patrimoni Do-
cumental de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant : Identitat i Memòria”, organitzada 
conjuntament  per l’Arxiu Històric de Tar-
ragona del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i l’Arxiu Munici-
pal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
amb la col·laboració del Centre d’Estudis 
de l’Hospitalet de l’Infant, el Centre de la 
Imatge Mas Iglesias de Reus i l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, i també amb la 
participació d’un gran nombre de veïns i 
veïnes del municipi.

Tal com han explicat els comissaris de 
l’exposició (el director de l’Arxiu Histò-
ric de Tarragona, Ricard Ibarra Ollé; i la 
tècnica de l’Arxiu Històric de Tarragona 
i organitzadora de les activitats de l’Ar-
xiu Municipal, Laia Lanceta), la mostra 
recull documentació textual original: des 
d’un llibre de Registre de la Comptadoria 

d’Hipoteques de l’any 1773, una selecció de 
papers extrets d’Expedients d’Associacions 
del Fons del Govern Civil, llibres de matri-
cula, censos, inventaris i quaderns escolars, 

el patrimoni docUmental del mUnicipi es pot VeUre 
en Una completa exposició

programes de festes, el projecte del nou 
escorxador, pertanyents al Fons Muni-
cipal; fins a ampliacions de fotografies, 
d’entre 1910 i 1985, de vistes i escenes 
al voltant de la festa, la religiositat, l’en-
senyament, els esports, els antics oficis, 
el turisme i altres aspectes de la vida 
quotidiana, el patrimoni arquitectònic i la 
transformació del territori...

També conté reproduccions de plànols 
cadastrals de l’any 1928 i 1933, cartells 
de festes majors de Vandellòs i l’Almadra-
va i de la Festa de la Germandat, una rela-
ció de Caps de Bestiar, del Fons Districte 
Forestal de Tarragona i unes Ordinacions 
Municipals de 1848 del Fons de la Cam-
bra Agrària Provincial de Tarragona. 

Tot això es podrà veure a Ca la Torre fins 
al 5 d’octubre; i posteriorment, a la Sala 
Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant, del 
17 d’octubre al 2 de novembre.
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aMpa vall dE llorErs dE l’Escola 
valdElors

Entitats

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

ELABorACIÓ:
En primer lloc, cal netejar i tallar les llenegues i 
camagrocs a trossets, i després es fregeixen amb 
all i julivert. Quan ja són daurades, s’hi afegeix 
una mica de crema de llet i formatge parmesà 
ratllat, per aconseguir una massa consistent.

Ho deixem refredar per poder farcir millor la 
carn. Fem tallar els bistecs de vedella ben prims 
per poder enrotllar-los.

Un cop fets els rotllets, es passen per ou i pa 
ratllat i es posen a fregir en una cassola amb oli. 
Quan ja estan daurats, s’hi afegeix una copeta 
de conyac i es flamegen. Després s’hi afegeix la 
picada amb el brou i les ametlles. Quan arren-
qui el bull, deixeu coure tot uns 15 minuts a foc 
lent i tapat. 

Cuina

rotllets de Vedella Farcits de llenegUes i camagrocs 
amB salsa de Bolets

cUiner:  glòria gil

nitzen al llarg de l’any diverses propostes, 
sobretot en el marc de les festes del poble 
(per exemple, el Carnaval de divendres a la 
tarda, com es veu a la fotografia).

Enguany l’associació també té previst or-
ganitzar alguna sortida i xerrades adreça-
des als pares i mares sobre temes d’interès 
relacionats amb l’educació i protecció de 
la seguretat dels infants, com ara la droga 
i Internet, segons explica el nou president 
de l’entitat, Francesc Madurell, que ocupa 
aquest càrrec des de finals de juny (a la foto-
grafia de grup hi apareixen els integrants de 
la nova junta directiva, que es reuneix cada 
quinze dies a les dependències de l’escola).

“El nostre objectiu és intentar que totes les 
famílies amb alumnes de l’escola Valde-

associació de mares i pares d’alum-
nes “Vall de Llorers“ aglutina pràcti-
cament totes les famílies dels alum-

nes de l’escola de Vandellòs. Tots els seus 
membres tenen en comú la preocupació pel 
benestar dels seus fills i les mateixes inquie-
tuds en aquest sentit. Per la majoria dels in-
tegrants, aquesta entitat esdevé un punt de 
trobada mitjançant el qual tenen l’oportunitat 
de compartir amb la resta de pares i mares 
les seves experiències i també els seus dub-
tes i opinions a l’entorn de la criança dels 
seus descendents. 

També és un grup de veïns que pretén gau-
dir d’activitats amb els seus fills, en com-
panyia de persones que també són pares 
i mares de nens i nenes que estudien a 
l’Escola Valdelors. Per aquest motiu, orga-

l’

lors s’apuntin a l’AMPA”, afirma Madurell, 
recordant els beneficis que tenen els socis 
d’aquesta entitat: agenda i folis per al curs 
escolar, gratuïtat o descomptes a les activi-
tats organitzades per l’Associació, etc. g

dades de l’entitat
president: Francesc Madurell
Vicepresidenta: Carme Arbós
secretÀria: Montse Sancho
tresorer: Conrad Solé
Vocals: Òscar Pino, Valya Rachok, Lluís Savall i 
Mercè Sánchez

dades de contacte:
adreÇa: Carrer de les Escoles, s/n
correU electrònic: ampavalldellorers@gmail.com
any de FUndació: 1979

nomBre de socis: 33 famílies de les 39 que tenen 
nens a l’Escola Valdelors.
principals actiVitats: Aquesta entitat ajuda i 
organitza una activitat tant a la Festa de la Germandat 
com a la Festa Major del poble, així com el Carnaval el 
divendres a la tarda. Així mateix, col·labora amb la Ma-
rató, organitza junt amb l’Ajuntament el Parc de Nadal; 
i prepara la Festa del Soci al finalitzar el curs escolar. A 
més, organitza sortides puntuals, acampada, activitats 
lúdiques en l’àmbit familiar i alguna xerrada. Així mateix, 
l’associació col·labora amb l’escola en activitats com és 
el concurs de Sant Jordi i en la compra de material.

Mentrestant saltegeu en una paella els bolets va-
riats (xampinyons, camagrocs, llenegues...., el que 
vulgueu) i, passat el temps, fiqueu-los a la salsa, 
deixeu fer un xup-xup i ja estarà el plat llest.

Espero que us agradi!
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leS entreviSteS de la ràdio

Pepet i Marieta és un grup format per músics de 
banda i banda del riu de la Sénia, que va actuar a 
l’Hospitalet de l’Infant per Sant Roc. A partir de fer la 
cançó “La via”, i abans d’aquesta, “La mani”, escrita 
pel montsianenc i cap del grup, Josep Bordes, el 
grup va anant agafant cada cop més fama de la que 
ja tenia, aquest cop, més escampada pels Països 
Catalans. A l’estiu de 2014, el grup treu a la llum el 
seu millor èxit, “Corre l’estiu”, la cançó de l’estiu de 
TV3 i Catalunya Ràdio.

Pepet i Marieta,
grup de música

Com és la vostra música?
Es caracteritza pels missatges i reivindi-
cacions. Hi ha molts missatges: la qualitat 
de les escoles públiques, el dret a decidir, 
l’amor, la passió per la nostra terra i, per 
sobre de tot, les ganes de viure.

Què tal la gira?
Molt bé, amb això de la cançoneta de l’estiu, 
la veritat, s’ha notat moltíssim i ens han sortit 
molts “bolos”. Tenim molt públic que canta 

les cançons amb nosaltres i això està be, molt bé.

Voleu dir que tot l’èxit es deu a la cançó de 
l’estiu?
M’agradaria pensar que els deu anys que portem 
picant pedra també han fet la seva funció, però 
sí és veritat que hi ha un abans i un després.

La cançó estava feta expressament per agra-
dar a TV3?
Aquesta cançó la tocàvem l’any passat i era 

una cançó d’estiu... En començar enguany 
la temporada,  vam decidir presentar-la a 
TV3,  a veure què pensaven. Teníem poques 
esperances, però va tocar la flauta i va agra-
dar. Era una cançó adient per la campanya 
que ells volien portar a terme i la van agafar.

Hi tornareu a presentar-vos?
No crec, però estem pensant de fer una 
cançó d’hivern. Falta que a la gent li agra-
di, però en principi la idea la tenim!

l’actualitat del municipi continua arribant a tot catalunya 
gràcies a la televisió de Vandellòs

La Televisió de Van-
dellòs (TVV) conti-
nua promocionant 
Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant arreu 
de Catalunya amb 
la difusió de l’actua-

litat municipal a totes les televisions locals 
catalanes gràcies al conveni establert amb 
La Xarxa. L’arribada de la UNED al municipi, 

el Mercat Medieval, el Palmfest, l’ampliació 
dels serveis a les platges o les festes majors 
són algunes de les notícies que televisions 
com Canal Reus, Canal Terres de l’Ebre, Te-
levisió de Girona o RTV de Badalona han 
emès en els darrers mesos.

Els reportatges emesos al programa “DO 
Mestral” també arriben arreu a través del pro-
grama “La Setmana - Mira’t”. Així, més enllà 

del nostre municipi, també poden conèixer 
l’experiència del Marc Fernández quan va 
recórrer Catalunya a peu en quinze dies o la 
visita dels alumnes internacionals del projec-
te Comenius a l’escola Valdelors.

D’altra banda, el conveni amb La Xarxa ha 
permès retransmetre en directe per la TVV es-
deveniments tan importants com el concurs de 
castells de Tarragona i la Patum de Berga. g

Ràdio l’Hospitalet de 
l’Infant va encetar el 15 
de setembre la progra-

mació de tardor amb novetats. En primer 
lloc, als informatius: de les 7 a les 9h, ara 
emet en directe “L’informatiu en xarxa”, que 
inclou notícies de tot Catalunya; a les 9h, la 
1a edició de “L’Informatiu local”; a les 14h, 
la 2a edició; i a les 14:30h,”L’Informatiu en 
Xarxa migdia”. Com en el cas de la TVV, 
el conveni signat amb La Xarxa possibilita 
que les notícies del municipi es puguin es-
coltar també arreu de Catalunya.

D’altra banda, al magazín “El Quiosc” hi ha 
noves seccions i nous col·laboradors. També 
és nou el programa “El temps passa”, que de 
13 a 14h repassa els anys 60 a través de la 
música d’aquesta dècada. De les 15 a les 16h, 
s’ofereixen programes musicals produïts per 

altres emissores locals, com “El celobert”, 
presentat per Lluís Gavaldà. I partir de les 
22h, ha tornat la música, amb incorpora-
cions com l’espai “Can Tuyus” d’en Miqui 
Puig. Seguiu Ràdio l’Hospitalet al web: 
www.radiohospitalet.cat

segUeix la inFormació local a: 
@ajuntament_vh
@radioHospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
ràdio Hospitalet tv-Vandellòswww.vandellos-hospitalet.cat

noVetats a la programació de tardor de la rÀdio
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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).

Octubre 2014

Horaris dE l’aUtoBÚs MUnicipal (Fins al 28 dE JUny dE 2015)

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
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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

poBLACIÓ
Dades actualitzades 01/09/2014
L’Hospitalet de l’Infant: 4.971/ Vandellòs: 771/ Vanessa 
Park: 126/ Masriudoms: 123/ Masboquera: 73 
/L’Almadrava: 52/ Població disseminada: 11 Total: 6.127

dEMograFia
naixements: 
Maria Morcuende Hernández-Capalleja, 18/06/2014
Gabriel Lavilla Martorell, 16/06/2014
Angel Rodolfo Suqui Dota, 28/06/2014
Jana Martínez Gironés, 04/07/2014
Iker Nieto Galea, 05/07/2014
Martí Castellví Castellnou, 15/07/2014
Aleix Chhiyar Lopera, 15/07/2014
Luis Cástor González Garcés, 19/07/2014
Paula Vielba Miralles, 07/07/2014
Carlota Celaya Sirisi, 20/07/2014
Paola Serrano Armesto, 30/07/2014
Ignasi Pino Arbós, 05/08/2014
Sofia Nikolov Hidalgo, 15/08/2014
Maria Martí Sallés, 20/08/2014
Abel Sastre Auví, 25/08/2014
Emilia Simion, 30/08/2014
Joel Llopis Arbonés, 12/09/2014
Isabel Llopis Arbonés, 12/09/2014

deFUncions:
Francisco Jumilla López, 24/06/2014
Jaume Vernet Domènech, 02/07/2014                     
Maria Sancho Sáez,   23/07/2014                              
Josep Gil Castellví, 15/08/2014                                   
Lluís Llorens Boquera,  03/09/2014                          
Alonso Campoy Haro, 06/09/2014

matrimonis: 
David Delgado Gironès i Alba Mendoza González, 05/07/2014
Juan Carlos Caño Sánchez-Neyra i Sandra Roman Carlos, 19/07/2014
Víctor Leandro Martínez de San Vicente Rubio i Judit Morales Delgado, 
20/07/2014
Pablo Vielba Sanchez i Cristina Miralles Jiménez, 06/09/2014
Manuel Espinar Navarro i Margarita Sánchez Zayas, 19/09/2014
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campionat de natació de masriudoms. Jordi marcó 

16a rústic Festa. Jordi marcó

representació d’Un mar Vivent per sant pere.  Helena Jiménez

iii cursa de resistència de Btt. Jordi marcó

28è aplec de sardanes a la vora de la mar. gerard nomen

ix cuines del món. estrella Botello

Festival de Bouesia. tere coll

Fotogaleria Octubre 2014

iV nit lírica dels estels. Jordi marcó

la família de la cristina lópez Bo agraeix als veïns l’homenatge que van fer a 
la seva estimada al sopar del grup de dones Blanca d’anjou.  Jordi marcó Festival de la Verge del carme. Helena Jiménez
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rom cremat a l’acte de les havaneres. gerard nomencercavila amb la colla de capgrossos de Vandellòs. gerard nomen

Fotogaleria

actuació dels diables de l’Hospitalet de l’infant. gerard nomen

Homenatge a la gent gran. gerard nomen processó de sant Jaume. gerard nomen

Festa major 
de l’almadrava

actuació dels Batukets de l’Hospitalet. gerard nomenconcert amb la Banda municipal. gerard nomen

Festa major de 
masriudoms

la 18a Jornada ecològica del club nàutic. Felipe sanz
sortida a castelló organitzada pel centre d’estudis de la Vall per veure la 
lluna plena el dia que està més propera a la terra. Francesc FUgUet

altres actes
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Octubre 2014

la pregonera, carme Queralt, amb la coral arsis. Jordi marcó

els Batukets a la xxVii trobada de gegants. rUt anglÈs

Homenatge a l’avi més gran del poble, emilio marquès. gerard nomen competició de Bmx. Helena Jiménez

els diables de l’Hospitalet a la nit de Foc. ramón casadó

Festa major 
de l’Hospitalet

Fideuà popular. Jordi marcó

sessió de zumba. Helena Jiménez

Víctor aragón, guanyador del 1r concurs de cartells 
de la Festa de sant roc. Beatriz HigUeras reconeixement als avis que fan 80 anys. gerard nomen

la comissió de Festes de l’Hospitalet, a 
la presentació de la festa. Jordi marcó

“encierro pamplonica”. Helena Jiménez
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