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Quan estigueu llegint aquest escrit, les vacances escolars, els àpats
familiars i professionals, potser la loteria..., ja hauran passat i les
felicitacions pròpies d’aquests dies seran un record.
Però mentre això arriba de forma inajornable, com tantes altres situacions pròpies del ritme anual de la vida, el cert és que aquests són
temps per fer balanç i per valorar si el que envolta els llums de Nadal
són un miratge, un joc d’encenalls o són l’escalf d’un entorn més
agradable i entranyable.
Com us podeu imaginar, per a les administracions locals aquests també són moments per avaluar pros i
contres de l’obra de govern de l’any que s’acaba. En primer lloc, a ningú se li escapa que aquests han estat
temps difícils per governar, ateses les circumstàncies de la vida econòmica i política general de l’estat i
del país, de manera que l’honestedat i la transparència s’han convertit en els principis més preuats per al
conjunt de la societat.
Aconseguir que tant els responsables de la gestió pública com els de la privada gaudeixin de la confiança i
de la credibilitat dels seus veïns és la nostra principal missió en els temps que corren.
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Més inversions, per
millorar els serveis i
generar ocupació

“

Aquests dies és fàcil trobar al regidor d’Hisenda,
Administració i Medi Ambient, Joaquim Gracia,
envoltat de números. En el moment de
l’entrevista, falten pocs dies perquè presenti
davant el Ple de l’Ajuntament la proposta dels
pressupostos municipals per al 2015 que ha
elaborat l’equip de govern i ens avança que el
Consistori té previst fer “un esforç important des
del punt de vista de les inversions per impulsar
l’economia local i crear llocs de treball, sense
incrementar les taxes i impostos municipals”.
Quines són les inversions més importants
previstes a l’Hospitalet de l’Infant?
La millora del pavelló esportiu; l’inici de la
construcció de la ‘Casa de Cultura’ a l’espai
que ocupava l’antiga escola, que quan estigui
acabada al 2016 acollirà els mitjans de comunicació municipals, el Casal d’Entitats i el Casal
de Joves; i la 2a fase de rehabilitació de l’antic
Hospital, corresponent a la part nord. La realització d’aquest últim projecte està condicionada
a l’obtenció d’una ajuda per part del Ministeri
de Foment. Si aconseguim que l’Estat ens subvencioni l’obra, a través del programa de l’1,5%
Cultural, la podrem tirar endavant. Una altra
inversió important serà l’ampliació de la xarxa
de carril bici a la zona marítima.
Expliqui’ns altres inversions que vulgueu fer
en aquest poble.
L’habilitació de zones d’aparcament a la Via Augusta, a la cruïlla amb l’antiga carretera de Móra,
on hi ha la farmàcia. Estem negociant amb la comunitat de veïns que és propietària d’una part de
les voreres, perquè la cedeixin a l’Ajuntament i
puguem solucionar així el problema de la manca
d’aparcament en aquesta àrea.
I quines obres hi veurem en marxa l’any que ve?
A més de les obres aprovades i adjudicades a finals de 2014, volem implantar mesures d’estalvi
i eficiència energètica a la Biblioteca i al Centre
Cultural Infant Pere i aprofitar les obres de millora de l’accés des de la C-44 a l’Hospitalet per
condicionar la rotonda de les urbanitzacions La
Porrassa i Corralets, per dignificar la imatge de
l’entrada principal del poble. L’any que ve, a més,
habilitarem dos accessos a la llera del barranc del
Llastres, al nucli urbà del poble, perquè les persones i les seves mascotes hi puguin accedir còmodament i tinguin una zona lliure per passejar.

L’any que ve es documentarà la gestió urbanística dels espais que hi ha a banda i banda de la
Via Augusta, anant cap a Cadaloques. Aquestes
urbanitzacions, que van ser construïdes fa més
de 50 anys en precari, s’han de reparcel·lar i acabar de consolidar, perquè ara no tenen ni els carrers en condicions ni els serveis necessaris.
Parlem ara de les inversions més destacades
que teniu previstes a Vandellòs.
El projecte de millora dels carrers de la zona
de la Plaça Catalunya: enguany s’ha aprovat el
projecte i al Ple en què s’aprovaran els pressupostos municipals de 2015, és previst que
s’aprovi l’adjudicació de les obres. També s’enderrocarà la casa que hi ha a la cantonada del
carrer Estanislao Figueras i la Plaça Drs. GilVernet i es reurbanitzarà la Plaça.
Ens pot anticipar alguna altra actuació que es
durà a terme a Vandellòs?
Sí, per exemple, la rehabilitació de l’antiga oficina de la Cooperativa, perquè la planta baixa
es pugui utilitzar com a oficina de Correus i la
resta de l’edifici el puguin fer servir les entitats
locals; la rehabilitació de l’antiga clínica rural; i
diverses actuacions per millorar la seguretat al
Pavelló Esportiu.
I a la resta de nuclis del municipi?
Com a actuacions més destacades, hi ha la 2a
fase de millora de carrers a Masriudoms i Masboquera; i la continuació de la millora de l’enllumenat i serveis a Vanessa Park.
L’any 2015, l’Ajuntament continuarà contractant veïns a l’atur a través del Pla d’ocupació municipal?
Sí, destinarem a aquest Pla més de 600.000 euros, per seguit ajudant els més necessitats.

També es mantindran els ajuts a l’empresariat i els ajuts socials?
Sí, i vull animar els empresaris i emprenedors a
demanar les subvencions; i també les persones
que es troben en una situació econòmica complicada a sol·licitar els ajuts socials.
Els preus a les llars d’infants municipals i a l’Escola de Música tampoc s’incrementaran, oi?
Es mantindran congelats, sí, perquè tot i que
les aportacions de les altres administracions
s’han reduït, creiem que no és just que els usuaris hagin de pagar més. Per això, l’Ajuntament
assumirà l’increment del cost d’aquests serveis.
I com valora la tasca que s’ha dut a terme al
municipi des de Medi Ambient?
Durant aquests anys s’ha reforçat, perquè ha
assumit tasques que abans eren d’altres departaments, com la jardineria i la neteja viària.
Crec que el resultat de l’organització de la feina en dos equips de treball, un dedicat al medi
natural, els parcs i la jardineria; i l’altre, als
residus i la neteja, ha estat bo. En referència a
la jardineria, vull aprofitar aquesta entrevista
per agrair a les empreses locals Auda, Bonfill
i Navarro el fet que hagin regalat els tres arbres de Nadal que s’han col·locat als carrers
del municipi.
També deu estar satisfet per la renovació del
certificat de qualitat ambiental EMAS que
l’Ajuntament ha aconseguit enguany...
Sí, perquè quan vam assumir el govern, l’any
2011, l’Ajuntament no disposava d’aquest certificat perquè no havia aconseguit superar la
darrera auditoria. L’any 2012 vam aconseguir
recuperar-lo i l’any següent, mantenir-lo. Enguany hem aconseguit renovar l’EMAS, la qual
cosa m’ha fet molta il·lusió.
LA
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Opinió dels portaveus municipals
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Mònica Boquera Castellví
www.ciuvh.com
www.facebook.com/ciuvandelloshospitalet

BALANÇ DES DE L’OPOSICIÓ

Crítica al Govern? Sí; però també propostes

M

és enllà dels colors polítics, els representants electes hauríem de tenir sempre la
voluntat de servei als ciutadans i l’obligació
de garantir-los uns serveis adients.
És en aquest sentit que mirant enrere no
ens deixa de sorprendre que l’Equip de Govern
(PSC –FIC) diguessin SÍ a la proposta de CiU
de desembre de 2011 de continuar amb el programa de contractació d’aturats i d’incrementar
els diners destinats a la contractació temporal
d’aturats; però en canvi es neguessin a incloure
com a criteri de priorització els casos de desnonament.
També se’ns ha fet difícil d’entendre que
l’Equip de Govern digués NO a la proposta de
CiU de realització d’un Pla de Dinamització del
Comerç Local, sense que això suposés un cost

elevat per a les arques de l’Ajuntament; ja que
proposàvem finançar-lo amb els diners recaptats
via impost de construccions i llicència d’activitats
de LIDL i Mercadona. En canvi ara executen un
Pla de Dinamització pel Sector Turístic. O sigui,
PSC i FIC diuen SÍ a dinamitzar el turisme i NO
a dinamitzar el comerç?.
Tampoc hem entès mai el NO del PSC i la
FIC a la proposta de CiU de destinar els majors
ingressos de l’Ajuntament (procedents de l’increment de l’IBI decretat per l’Estat per als anys
2012-13) a subvencionar la realització d’obres
menors per part dels propietaris d’immobles. Proposta que es va fer per incentivar l’activitat econòmica del sector de la construcció al municipi.
Hem fet moltes altres propostes, i ens
agradaria destacar-ne algunes de les que sí

s’han acceptat: la inclusió de les famílies monoparentals en les bonificacions de taxes i impostos municipals, l’increment de bonificacions
en l’impost de construccions per a activitats i
indústries ubicades als polígons industrials, la
implementació d’aquestes mateixes bonificacions per a locals comercials i per a actuacions
d’estalvi energètic...
Hem donat suport a l’Equip de Govern quan
les seves propostes han confluït amb el nostre programa electoral, hem denunciat actuacions que no
ens han semblat correctes; però també hem estat
proactius, presentant propostes per millorar els
serveis o la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Per finalitzar voldríem convidar-vos a mirar
amb optimisme cap al proper any i desitjar-vos a
tots i totes unes molt bones festes nadalenques.

Àngels Pérez Sánchez
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
www.facebook.com/pscvandellos.lhospitalet.9
@PSCVH

POSEM EN VALOR EL NOSTRE PATRIMONI

Full de ruta clar: la diversificació econòmica del municipi

D

es de la creença que és fonamental tenir
un full de ruta clar que serveixi de guia per
aconseguir uns objectius concrets a mitjà
o llarg termini, i que totes les accions de govern
han d’anar encaminades a millorar la vida i el
benestar des nostres veïns i veïnes, continuem treballant per diversificar econòmicament el
nostre municipi per ser més forts amb vista al
futur i així poder encarar millor la crisi econòmica global que ens afecta.
Aquesta diversificació s’aconsegueix potenciant nous eixos de creixement econòmic
municipal. En aquest sentit, una aposta important s’ha fet als polígons industrials. L’activitat
empresarial als nostres polígons és més viva
que mai. Fruit de la feina feta, són diverses les
iniciatives privades que s’han instal·lat a Les
Tàpies i La Porrassa. Aconseguir la confiança
de l’empresa privada és clau per afrontar el

futur amb garanties d’èxit. I això comporta dinamisme econòmic i, el que és més important,
creació de nous llocs de treball.
Un altre pota d’aquesta fortalesa econòmica que busquem, i que ens dóna una gran
riquesa en tots els sentits, és la recuperació del
nostre patrimoni cultural i històric. Tenim la ferma voluntat de posar en valor els elements patrimonials de manera que, a banda de reforçar
el propi orgull de pertinença, puguem donar un
valor afegit tant a les persones que ens visiten,
i que deixen darrera seu un retorn econòmic,
com als veïns i veïnes que en gaudeixen tot
l’any.
L’hospital gòtic de l’Hospitalet és un element emblemàtic, i una a peça clau, d’aquest
engranatge. Finalitzades les obres a la Plaça
del Pou, el racó de l’hospital (amb la instal·lació
de l’escala-mirador), la consolidació de la mu-

ralla, i el projecte d’il·luminació, ara s’executarà
la producció d’un important projecte de museografia a l‘interior d’aquest edifici, declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional, i que constitueix la
pedra angular de la formació del poble de l’Hospitalet de l’Infant.
Així mateix, també s’està treballant en el
projecte de museïtzació (catalogació, senyalització...) de les importants restes de la Guerra Civil que hi ha repartides pel nostre terme
municipal. Un important actiu patrimonial que
ens fa destacar per sobre d’altres ciutats de la
demarcació.
Tenim un full de ruta clar. Amb una aposta
decidida per ser municipi de referència en sectors econòmics estratègics i de futur que ens
permetin construir un Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant més sostenible, atractiu i competitiu.
Bon Nadal a tothom!

Elidia López Redondo

VIVIM TEMPS APASSIONANTS

E

L’entreacte 2

l camí que van fer aquelles ponències aprovades al 3r Congrés de la FIC de 2004 amb
propostes sobiranistes fou el següent:
1- Van ser portades en mà, per tres membres de l’executiva de la FIC, al Molt Honorable
Sr. President del Parlament de Catalunya, qui ens
va rebre al Parlament.
2- Es van deixar còpies per a tots els partits amb representació parlamentària en el mateix
Parlament.
La resposta ja us la podeu imaginar... Ni
mitja!
La FIC durant dues legislatures va ser a la
demarcació de Tarragona en nombre de regidors
la segona i tercera força política, la cinquena a
nivell de Catalunya i la catorzena a nivell d’Estat. Però al no tenir representació parlamentària
se’ns va menystenir constantment. I de veritat no
és un lament perquè veient en què s’han convertit moltes persones que es dediquen a la política,
creieu-me que fou un alliberament. Simplement
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ho comento pel reclam que ara se’ns fa de col·
laboració. Que interessats que són!
Reprenent les paraules introductòries de l’escrit passat, els nostres plantejaments en surten
reforçats a mesura que apareixen noves notícies,
el dia 23 de setembre s’ha sabut que “La Caixa”,
ara Caixa Bank, i el Banc de Sabadell, entitats tan
catalanes elles, traslladaran les seves seus centrals a Madrid en cas que els catalans votéssim la
independència. Que patriotes que són!
I ara una pregunta: què faran aquests ajuntaments que han donat suport al dret a decidir i
tenen dipòsits o tractes financers amb aquestes
entitats? No ho sabem, però la coherència no
s’hauria de perdre.
Quan ens hem atrevit a dir que “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” ho hem fet precisament per-

què intuíem que coses així podrien passar, i encara no ho hem vist tot.
Un projecte d’aquesta magnitud, un projecte
que són poques les persones que el poden viure,
un projecte tan engrescador i valent mereix tenir
el suport autèntic de les persones que creiem en
ell, ara bé també es mereix tenir tota la saviesa,
tota l’estratègia i tot el seny dels promotors. No
ens podem permetre fer cap pas en fals, perquè
si el fem hem begut oli.
Passats els dies i els esdeveniments he arribat a una conclusió: amb l’esforç de moltes persones es va aconseguir que més de 2,3 milions
de catalans participéssim en el procés, amb il·lusió
i esperança, però resulta que com quasi sempre
passa, els polítics ho espatllen tot. Ara es veu que
el mèrit del procés és d’una sola persona i es vol
focalitzar aquest èxit per obtenir-ne els rèdits
polítics corresponents. No entenen que el mèrit
d’aquest gran moviment participatiu dels catalans
fou de tots. Malauradament es tornen a equivocar.

Episodis de la nostra història

Desembre 2014

Lady Elizabeth Vassall Fox: “una
estampa digna de ser dibuixada”
Si fem un fugaç esguard
envers el passat, ben aviat ens adonarem que al llarg de la història han
estat molts els personatges il·lustres que per un
o altre motiu es van deturar a l’hospital gòtic de la
nostra vila. Uns venien per fer-hi un àpat; d’altres
hi sojornaven tot fent valer la funció assistencial
i d’acollida de l’edifici; i fins els havia que hi feien
nit atrets per la monumentalitat dels seus murs.
Antoni Conejo da Pena

E

sada situada dins dels
enrunats murs d’una
vella fortalesa.” El
text, encara que breu,
és ric en detalls que
ens permeten fer-nos
una idea de l’ambient
quotidià i del personal que hi solia haver.
Elizabeth ens diu que
per tal d’evitar el fum
que sortia de la cuina,
ella i el seu seguici
van sortir a passejar
Ja a partir del s. XVII sovintegen un altre tipus
per la platja. Durant
de notícies, en especial les que ens aporten
la seua estada, també
erudits i viatgers que plasmaven en els seus
varen comprovar en
escrits comentaris personals sobre l’impoLouis Gauffier: Retrat d’Elizabeth Holland amb el seu fill
primera persona que
nent hospital medieval que tenien davant
(1794. Montpeller: Museu Fabre)
a l’immoble hi havia
dels seus ulls. Així, segons el cèlebre filòsof
més viatgers que no
i lingüista alemany Wilhelm von Humboldt
pas llits i van poder veure com un comer(1799–1800), es tractava d’un alberg gran i
matrimoni; d’ençà de llavors tot sovint es
ciant ric pagava una important suma de dicòmode amb aspecte de castell. Al seu torn,
feia dir “Lady Holland”. El seu flamant marit
ners per aconseguir-ne un. A Lady Holland
en el Voyage pittoresque et historique de l’Esera membre d’un dels partits polítics britàli van assignar un dels departaments repagne (1806), Alexandre Laborde en tornava
nics més influents de l’època, el Whig, caservats a hostes distingits. Emperò, abans
a destacar l’aparença fortificada i la seua situracteritzat per la defensa dels drets socials,
d’allitar-se, anotà en el seu diari que tots
ació vora al mar, a més a més de regalar-nos
la tolerància religiosa i l’oposició als règims
els presents es van asseure al voltant d’una
un gravat idealitzat del Coll de Balaguer.
absolutistes. Elizabeth també assumí un
xemeneia creant una “estampa digna de
important rol polític, i per això no dubtà a
ser dibuixada”. Dos-cents anys després,
Encara a l’albada del s. XIX, sobresurt el
acompanyar el seu espòs en els diversos
l’il·lustrador Carles Alberdi acomplí el desig
testimoni de la noble anglesa Elizabeth
tours que va fer arreu d’Europa entre 1802 i
d’aquest dama, visualitzant aquella “estamVassall Fox, més coneguda com Lady Ho1809. En una d’aquestes anades i vingudes
pa” en una de les pàgines de la Història il·
lland. En el seu dietari ens explica que el 20
és quan va arribar a l’Hospitalet de l’Infant.
lustrada de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
desembre de 1802 va arribar a l’hospital,
(2002).
al que va qualificar com “una miserable poEl 22 d’octubre de 1840 Lord Holland va morir, mentre que la fi dels dies de Lady Holland
Però, qui va ser Elizabeth Vasno es concretà fins al 17 de novembre de
sall Fox? Probablement va néi1845. Un familiar del marit, Lord Ilchester,
xer el 25 de març de 1771. La
fou l’encarregat de publicar l’extracte dels
seua procedència noble li perseus diaris, d’entre els quals sobresurt The
meté gaudir d’una bona educaSpanish Journal of Elizabeth, Lady Holland,
ció, i ja en els anys de joventut
que va veure la llum el 1910.g
mostrà interès envers la ciència,
la cultura i la política, unes pasPer saber-ne més:
sions que ben aviat la van empèLady Holland, Elizabeth. The Spanish journal of Elizabeth
nyer a recórrer món: París, Niça,
Lady Holland, ed. Earl of Ilchester. London et al.: LongPraga, Viena, Venècia i Nàpols.
mans, Green & co., 1910.
En aquesta darrera ciutat va
conèixer a Henry Richard Fox,
Alberdi Solé, Carles; Conejo da Pena, Antoni; Barceló, Freàlies “Lord Holland” —car era
deric; Vernet Borràs, Joan. Història il·lustrada de Vandellòs
tercer baró d’Holanda—, amb
i l’Hospitalet de l’Infant, Lleida: Ajuntament de Vandellòs i
Carles Alberdi: “Lady Holland a l’Hospitalet de l’Infant”. Història
qui es casaria el 1797, un cop
l’Hospitalet de l’Infant & Pagès Editors, 2002.
il·lustrada de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (2002, p. 48)
rubricat el divorci del seu primer
n un text breu com aquest no podem
parar esment de tots aquests noms il·
lustres, però no està de més recordar
que, per exemple, el 18 de juliol de 1363,
el comte Joan I d’Empúries hi va passar la
nit; o que el 14 de setembre d’aquell mateix
any, el bisbe de Tortosa Jaume de Prades i
els seus acompanyants es van cruspir tres
gallines senceres. I uns anys més tard, el 26
d’abril de 1383, el rei Pere III el Cerimoniós
s’hi va estar tot un dia sencer: va dinar, va
sopar i encara es va quedar a dormir!
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Congelats els impostos
municipals per al 2015
Es mantindran les bonificacions per a les famílies
nombroses i monoparentals

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar el 29
d’octubre les ordenances fiscals reguladores dels impostos, taxes i preus
públics que s’aplicaran l’any 2015, amb els
vots a favor del PSC i la FIC i l’abstenció de
CiU i el regidor no adscrit.
La quantia dels impostos i taxes municipals
que hauran de pagar els veïns del municipi
serà la mateixa que la de 2014 i la de 2013.
És a dir, l’Ajuntament mantindrà congelats per
segon any consecutiu els tributs municipals,
com ara la taxa de recollida d’escombraries,
la taxa pel subministrament d’aigua potable i

la utilització del servei de clavegueram, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, així
com l’Impost sobre Béns i Immobles (IBI).
El consistori també mantindrà les bonificacions per a les famílies nombroses i les famílies
monoparentals, que poden arribar fins al 60%.
D’altra banda, per facilitar als veïns el pagament de l’IBI urbana, que és l’impost més
important que han d’abonar els propietaris
de béns immobles urbans del municipi, el
consistori fraccionarà l’import del rebut en
dos pagaments. g

Comencen les obres de millora de l’accés
viari de l’antiga C-44 a l’Hospitalet

Aquest mes de desembre s’han iniciat les
obres millora de l’accés viari de l’antiga
carretera comarcal C-44 a l’Hospitalet de
l’Infant. Aquestes obres van ser adjudicades a l’empresa SERVIDEL SLU, per un
import d´uns 632.000 euros i un termini
d’execució de quatre mesos, al ple municipal del 29 d’octubre.
Amb aquest projecte, recordem, el consistori pretén no només millorar l’accés
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. També
vol millorar la imatge de l’entrada principal
al poble, fer que tingui aspecte d’avinguda
urbana i no de carretera; i millorar la circulació de vehicles i vianants en aquesta
zona.
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Els treballs afectaran
el tram comprès des
de la rotonda que dóna
accés a les urbanitzacions Els Corralets
i la Porrassa (la de
les grans superfícies
comercials existents)
fins passat l’actual accés a la urbanització
Infant. Concretament,
aquests treballs s’han començat a la zona
verda que hi ha a l’entrada de la urbanització Infant i amb l’habilitació del vial contigu de La Porrassa, anomenat carrer de
Marcel·lí Domingo.
I és que, segons es preveu, després de les
festes de Nadal, aquest serà el carrer que
s’haurà d’utilitzar com a pas alternatiu, perquè el tram de l’antiga C-44 i l’accés actual
a la urbanització Infant quedaran tallats per
poder executar les obres amb major seguretat i agilitat. Pel mateix motiu, després de
festes, les persones que hagin d’accedir a
la urbanització Infant ho hauran de fer a través de la rotonda que condueix a les urbanitzacions Corralets i Porrassa.
Més detalls sobre el projecte, a la revista
municipal anterior i a: www.vandellos-hospitalet.cat

Es reuneix
el Comitè
d’Informació
de Vandellòs II

La Casa de la Vila va acollir el 30
d’octubre la reunió anual dels Comitès d’Informació per a la central
nuclear Vandellòs II, corresponent a l’any 2014.
En aquesta reunió, l’alcalde, Alfons Garcia, aprofitant la presència del subdelegat del Govern a
Tarragona, Jordi Sierra, va demanar la implicació de l’Estat en la
millora dels sistemes de comunicació per avisar la població en casos d’emergència nuclear, perquè
hi ha zones, com ara el nucli de
l’Almadrava, on hi ha deficiències
en aquest sentit.
El director de la central nuclear,
Rafael Martín, per la seva banda,
va informar del balanç d’operació de l’últim any i de la propera
recàrrega de combustible, així
com de les activitats relacionades amb el projecte Reforç de la
Seguretat, ja dutes a terme en la
planta. També va explicar la recent parada automàtica de Vandellòs II per falta de subministrament exterior.
Els Comitès d’Informació són un
organisme, que es reuneix anualment convocat pel Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme,
en el qual participen els alcaldes
dels municipis de les àrees d’influència de les centrals, representants del CSN, de Protecció
Civil, del sector sanitari, educatiu i empresarial, així com de la
Sotsdirecció d’Energia Nuclear
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç; del departament
d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya i de la Subdelegació del Govern a Tarragona.
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L’Hospitalet de l’Infant tindrà una
xarxa de carril bici l’any 2015

A

Unirà les principals zones d’equipament públic i d’atracció del poble

la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del passat 29 d’octubre es va
aprovar definitivament el projecte del
carril bici de l’Hospitalet de l’Infant, amb els
vots a favor del PSC, la FIC i el regidor no
adscrit i el vot en contra de CiU. Prèviament,
es van estimar parcialment les al·legacions
presentades pel grup municipal de CiU.
Aquest projecte, redactat per l’empresa CEDIPSA SL, preveu unir les principals zones
d’equipament públic i d’atracció del nucli de
l’Hospitalet de l’Infant, com són: la biblioteca i el Centre Cultural Infant Pere, el Centre
d’Assistència Primària, la piscina coberta,
la zona esportiva Àster, la Casa de la Vila,
el poliesportiu municipal, l’escola, l’institut,
els carrers amb prioritat de vianants del
centre històric i el passeig marítim, mitjançant una xarxa de carril bici.
Aquesta nova xarxa, de gairebé dos quilòmetres de carrils bici, tindrà dos sentits de
circulació, una amplada total de 1,90m i,
excepcionalment de 1,50m, atenent a les
característiques concretes de les voreres
existents.
El traçat dibuixat pretén minimitzar les afectacions a la circulació, tant de vehicles com
de vianants, garantint un pas mínim per a
vianants a les voreres de 1,40m.
Per facilitar aquesta compaginació del pas
de bicicletes amb la resta d’usuaris de la via
pública, caldrà realitzar alguns ajustaments
puntuals de les voreres al carrer de Vandellòs i al carrer Tivissa, principalment. A més,
es preveu que el carrer Tivissa sigui d’un
únic sentit de circulació, cap al carrer de
Vandellòs, per poder desenvolupar el carril
bici per on ara passen vehicles. D’aquesta
manera, es respectaran les voreres actuals
i s’ajudarà a pacificar la circulació a l’entorn
del pavelló municipal i l’accés a l’escola.
En part, el carril bici es desenvoluparà da-

munt d’una nova plataforma pròpia, amb
acabat superficial de paviment asfàltic de
color tabac. Quan el carril bici discorri per
damunt les voreres existents, tan sols s’indicarà amb pintura.
La xarxa de carril bici que planteja el projecte permet la seva continuació dins la
trama urbana de l’Hospitalet de l’Infant i,
per tant, que pugui ser desenvolupada en
el futur per altres indrets del nucli urbà, ja
sigui al llarg de la costa o cap a la futura
estació de ferrocarril a través de l’antiga
carretera C-44.
Precisament, en aquest sentit, es va acceptar la proposta presentada per CiU de
continuïtat del carril bici previst dins el projecte constructiu de millora de l’accés vi-

ari a l’Hospitalet
de l’Infant i a les
u rb a n i tza ci ons
Infant, Porrassa
i Corralets des
de l’antiga C-44
fins al centre de
l’Hospitalet
de
l’Infant.
Segons es preveu, les obres incloses a aquest
projecte s’adjudicaran a finals
d’aquest mes de
desembre i començaran l’any
vinent. g

Un nou caporal s’incorpora a la plantilla de la Policia Local
El passat 1 de desembre, Miquel Sánchez Margalef va prendre
possessió del càrrec de caporal a la Casa de la Vila. Aquest
agent de la Policia Local ha guanyat aquesta plaça que hi havia
vacant per promoció interna. D’aquesta manera, la Policia Local
té ja les tres places de caporal cobertes. A l’acte oficial de presa de possessió, presidit per l’alcalde, Alfons Garcia; hi van ser
presents la regidora de Seguretat, Pilar Morales, el sotinspector
del cos policial, Jordi Jiménez; el caporal Sergi Navarro, així com
la secretària del consistori i el cap del Departament de Recursos
Humans de l’Ajuntament.
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LES UNIVERSITATS VISITEN
EL CENTRE TECNOLÒGIC MESTRAL

mb l’inici d’un nou curs acadèmic, el
Centre Tecnològic Mestral segueix
rebent nombrosos grups de diferents
centres educatius, els quals inclouen aquesta
activitat als seus programes de formació.
A més dels Instituts d’Ensenyament Secundari i Batxillerat, les universitats són les que
s’interessen cada vegada més per conèixer
el procés de desmantellament dut a terme
a Vandellòs 1.
La visita per la instal·lació romanent és la
part de la visita que aporta un valor afegit
per als alumnes. Poder estar a sobre d’un
antic reactor nuclear i conèixer al mateix
temps totes les activitats de seguiment que
s’hi realitzen, desperten un gran interès per
als perfils més tècnics.
Això fa que al llarg dels últims anys s’hagi
incrementat notablement el nombre de visites universitàries. Al llarg d’aquest 2014
ja s’han rebut 244 visitants universitaris repartits en una desena de visites.
La universitat que realitza més visites al
Centre Tecnològic Mestral és la Universitat
Politècnica de València, amb la qual es va
firmar un conveni de col·laboració el novembre de 2012. Amb aquest conveni, Enresa es compromet a impartir les sessions
teòriques i pràctiques relatives al desman-

tellament d’instal·lacions nuclears per als
alumnes del Màster en Protecció Radiològica per a Instal·lacions Nuclears i Radioactives. A més, Enresa posa a disposició de la
Universitat la possibilitat de realitzar pràctiques a les seves instal·lacions. A Vandellòs
1 fan una pràctica de desmantellament i a
la Central Nuclear José Cabrera (Guadalajara) duen a terme una pràctica sobre desclassificació de materials.
Un altre màster procedent de la Universitat Politècnica de València que aprofita
any rere any per visitar la Instal·lació és
el Màster en Tecnologia Energètica per al
Desenvolupament Sostenible. Els alumnes
d’aquest Màster són enginyers o titulats
superiors en branques afins a l’energia.
El Màster té l’objectiu de dotar els titulats
de tots els coneixements necessaris per
desenvolupar l’activitat professional o els
treballs d’investigació del sector energètic,
d’acord amb les necessitats de desenvolupament sostenible, millora de l’eficiència i
l’estalvi, així com limitació de l’impacte ambiental dels processos de generació, transport i utilització d’energia.
El passat mes d’octubre, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona va visitar la Instal·
lació amb els alumnes de primer dels Graus
de Biologia i Medicina. En aquesta ocasió,
els alumnes van ampliar els seus coneixe-

Alumnes del Màster en Protecció Radiològica de la Universitat Politècnica de València el passat 15 de juliol.
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ments sobre els efectes biològics de la radiació i van aprofitar l’oportunitat per a conèixer els protocols de protecció radiològica
implantats a la Instal·lació Vandellòs 1.
Una de les visites més fidels és el Màster
en Tecnologies de Generació d’Energia
Elèctrica de l’Escola Superior d’Enginyers
Industrials de la Universitat Politècnica de
Madrid. Aquest Màster s’imparteix amb la
col·laboració de Tecnatom i està dissenyat com un cicle d’aprenentatge basat en
l’experiència, de manera que els alumnes
assistents adquireixen els coneixements
seguint un procés gradual, que parteix de
la teoria bàsica, continua amb la tecnologia
aplicada als diferents sistemes de la central
de generació d’energia elèctrica i s’afiança
amb les pràctiques d’operació en un dels
simuladors de sala de control que té Tecnatom al polígon Les Tàpies de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
Finalment, la Universitat Autònoma de Barcelona va visitar el Centre Tecnològic Mestral amb els alumnes del Grau de Ciències
Ambientals. Concretament, aquesta visita
s’emmarca en l’assignatura de radioactivitat ambiental. És ja el sisè any consecutiu
que els alumnes d’aquest Grau visiten les
instal·lacions, per conèixer els estudis d’impacte ambiental elaborats per Enresa en
els seus diferents projectes. g
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Més de 200 alumnes, a
l’Aula Universitària de
la UNED A L´HOSPITALET

El municipi es
bolca amb la
Marató de TV3

La majoria estan estudiant els graus en Geografia i
Història i en Administració i Direcció d’Empreses

a Distància) s’hi van apuntar una
vintena.

U

n total de 212 persones estan seguint els estudis de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED) que aquest curs, per primera vegada, s’imparteixen a l’Hospitalet de l’Infant. D’aquests alumnes, més de la meitat
es van matricular als graus en Geografia i Història i en Administració i Direcció
d’Empreses (ADE); i la resta, als diferents
graus d’Enginyeria (Elèctrica, en Electrònica Industrial i Automàtica i en Tecnologia
Industrial) i al grau en Mecànica. Als cursos d’idiomes (1r nivell d’anglès i de francès, dins del Centre Universitari d’Idiomes

“És una xifra d’alumnes força considerable, tenint en compte que aquest
curs s’ha obert per primer cop l’Aula
Universitària de la UNED de l’Hospitalet de l’Infant”, segons ha assenyalat la regidora d’Ensenyament,
Cristina Borràs, que ha recordat
que l’Aula podrà acollir també en el
futur activitats culturals no reglades
que es consideri convenients per als
alumnes, així com cursos d’estiu.
D’aquests ensenyaments universitaris a distància se’n beneficien actualment no només
veïns de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
sinó també de la resta de municipis de la
província de Tarragona. El professorat els
atén personalment dos dies a la setmana,
mitjançant tutories.
Això ho fa a dues aules de l’Institut Berenguer
d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant, on s’ubica
l’Aula Universitària de la UNED, que depèn del
Centre Associat de Tortosa-UNED. g

L’Ajuntament i el Club Nàutic col·laboren
per potenciar l’activitat al port
L’alcalde, Alfons Garcia; i el president del
Club Nàutic Hospitalet–Vandellòs, Lluís
Coll, van renovar el 24 d’octubre el conveni de col·laboració entre les dues entitats.
Amb aquest acord, l’Ajuntament pretén
“promocionar la inclusió dels esports nàutics com a pràctica esportiva generalitzada
i accessible a la població; i col·laborar en
les activitats socials, esportives, turístiques
i culturals que realitza el Club Nàutic”. L’objectiu del Club Nàutic és “promoure la cultura del mar en general i el món de la vela en
particular, tenint com a meta que els infants

i joves practiquin esports de vela tant a l’estiu com durant el curs escolar; i organitzar
activitats de diferents tipus al llarg de l’any,
amb aquesta finalitat”.
És un conveni transversal en què estan
implicades diverses regidories de l’Ajuntament com ara Esports, Turisme, Medi Ambient i Seguretat.
L’acord tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2016 i tant l’Ajuntament com el Club
Nàutic tenen voluntat de renovar-lo.

Per recaptar diners per la Marató de
TV3 de 2014, enguany dedicada a les
malalties cardiovasculars, s’han organitzat una gran quantitat d’actes al municipi. La majoria d’aquests actes tindrà
lloc el 13 de desembre, tant a Vandellòs com a l’Hospitalet de l’Infant.
L’anomenada ‘Marató 2014 de l’Hospitalet de l’Infant’ començarà a les 18h
al poliesportiu municipal i inclourà tot
un seguit d’actuacions i activitats, a
càrrec de diverses entitats locals; a
més d’un sorteig, bingos i també un
sopar, previst a les 21h, i un ball posterior amb el grup “Sabor Latino”.
A banda d’aquesta ‘Marató’, del 29 de
novembre al 24 de gener s’han programat altres propostes amb el mateix
objectiu solidari: concerts, cinema, un
mercat solidari, teatre, festivals de rítmica i de dansa, partits de futbol, etc.
A Vandellòs, la major part dels actes
que s’han preparat per recaptar fons
per la Marató de TV3 es celebraran
igualment el 13 de desembre. Aquí
la jornada solidària començarà a
les 9h, amb l’actuació dels Diables
i continuarà a les 18h al pavelló poliesportiu, on diferents entitats del
poble han organitzat activitats de tot
tipus, sota la coordinació del Grup
de Dones Alamanda, que és l’entitat
que s’ha ocupat també de muntar el
sopar solidari, amb espectacles musicals, bingos i rifes.
Per als dies previs i posteriors al 13
de desembre, també hi ha previstes
altres activitats de suport a la Marató
de TV3 a Vandellòs.
Més detalls de tots aquests actes
organitzats per veïns, entitats i comerços del municipi, amb la col·
laboració de l’Ajuntament, a:
www.vandellos-hospitalet.cat
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S’ implanta el tauler electrònic
d’edictes i anuncis oficials

És accessible a través d’Internet i de les pantalles que hi ha a les oficines de l’OMAC
Aquesta eina permet no només la publicació
i la consulta electrònica dels edictes i anuncis
interns de l’Ajuntament, sinó també dels
provinents d’altres administracions públiques,
a través de la plataforma de tràmits entre
administracions catalanes EACAT. A més,
en breu també permetrà la inclusió dels
pregons, que actualment es difonen a través
de la megafonia instal·lada al municipi.

P

L’Ajuntament ha posat en marxa un
nou servei, anomenat e-TAULER.
És un servei del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya,
amb qui el consistori ha signat un conveni
de col·laboració, que permet la publicació i
gestió d’edictes i anuncis oficials mitjançant
Internet.

Dissabte 20

El nou tauler electrònic és accessible
a través d’Internet, les 24h del dia i
els 365 dies de l’any, des de la pàgina
web de l’Ajuntament (www.vandelloshospitalet.cat); i també a través de
les pantalles informatives tàctils que
s’han instal·lat a les oficines municipals
d’atenció ciutadana (OMAC), ubicades a
l’Ajuntament de Vandellòs i a la Casa de la
Vila de l’Hospitalet de l’Infant. Els casals
de Masriudoms i de Masboquera també
disposaran d’aquestes pantalles, segons
es preveu.

Dimarts 30

Decoració dels Casals de Joves

11h 		
18h 		
18h 		

Missa de Sta. Llúcia		
Concert de Nadal de la Coral Arsis
Campionat de futbolí		

Masia de Castelló
CCIP
Casals de Joves

17 - 19h 		
18h 		
18h 		

Taller manualitats Nadal		
Campionat Just Dance 		
Cuina de Nadal 		

Sala Bonet Castellana
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs

18h 		
18h 		

Cuina de Nadal 		
Campionat de Just Dance		

Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs

16h 		
18h 		
22h 		
24h 		

Missa de Nadal		
Sorteig de l’Amic Invisible		
Missa del Gall 		
Missa del Gall		

Centre de dia de Vandellòs
Casals de Joves
Parròquia de Vandellòs
Parròquia de l’Hospitalet

12.30h 		

Missa de Nadal		

18.- 20.30h		
19h 		
19h 		
21h 		

Dilluns 22		

Dimarts 23

També s’hi pot accedir de forma fàcil i ràpida
a altres continguts d’interès local, presents
al web de l’Ajuntament, com ara l’agenda
d’actes, les notícies d’actualitat, el temps,
un directori útil de comerços i equipaments,
punts de visita turística, horaris de transports,
l’accés al web de l’OMAC, etc.
L’Ajuntament s’ha adherit a l’e-TAULER
i ha posat en funcionament les pantalles
interactives, concebudes com un servei
d’informació digital de proximitat, amb l’objectiu
de millorar l’eficiència de l’administració local
(el tauler electrònic permet l’automatització
dels processos de publicació i retirada
dels edictes i anuncis) i alhora l’eficàcia i la
transparència de la informació pública. g

Agenda d’actes de Nadal

19h 		

Diumenge 21

Mitjançant aquestes pantalles interactives,
la ciutadania no només pot consultar l’eTAULER i cercar qualsevol edicte o anunci
oficial vigent, sinó també les actes de les
juntes de govern local.

10-13 I 16-20h
18h 		
18h		
19h 		

Dimecres 31
Matí
19h
21h
21h

Parc de Nadal de Vandellòs
Taller de teixir amb llana		
Campionat de ping pong 		
Concert de Nadal		

Pavelló poliesportiu
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs
Foment Cultural - CCIP

L’Home dels Nassos 		
Sortida Casa de la Vila i Auditori de Vandellòs
Missa de primeres vespres de Sta. Maria
Parròquia de l’Hospitalet
Sopar i ball de Cap d’Any a l’Hospitalet		
Pavelló poliesportiu
Sopar i ball de Cap d’Any a Vandellòs		
Pavelló poliesportiu

Dijous 1

GENER

04.00h		
11h 		
12.30h 		

Festa Jove a l’Hospitalet		
Missa d’Any Nou		
Missa d’Any Nou		

Pavelló poliesportiu
Parròquia de Vandellòs
Parròquia de l’Hospitalet

Parròquia de l’Hospitalet

10-14h 		
10-13 i 16-20h
19h 		
21h 		

Parc aquàtic de Nadal		
Parc de Nadal de l’Hospitalet
Peli ‘Los juegos del hambre 2’
‘Los juegos del hambre 2’		

Piscina Municipal Coberta
Pavelló poliesportiu
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs

17è Pessebre dels Estels		
Missa de Sant Esteve		
Peli ‘Los juegos del hambre”
Peli ‘Los juegos del hambre”

Masia de Castelló
Parròquia de l’Hospitalet
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs

18:00h		
10-13 i 16-20h
18h 		
18h		

Cinema infantil 		
Parc de Nadal de l’Hospitalet
Taller de bateria		
Taller de rebosteria		

Auditori Vandellòs
Pavelló poliesportiu
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs

18h 		
18h 		
18 h 		
18 - 20.30h 		

Cinema infantil		
Campionat de pòquer 		
Taller de manualitats		
17è Pessebre dels Estels		

CCIP
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs
Masia de Castelló

10-13 i 16-20h
18h 		
18h 		

Parc de Nadal de l’Hospitalet
Taller de rebosteria 		
Taller de bateria		

Pavelló poliesportiu
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs

11h 		
18h 		
18h 		
18h 		
18 - 20.30h 		

3a Cursa de Sant Silvestre
Concert Camera Musicae		
Taller de manualitats		
Campionat de pòquer 		
17è Pessebre dels Estels		

Sortida: Pl. Berenguer d’Entença
CCIP
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs
Masia de Castelló

18h 		
18h 		
19.30h 		
19.30h 		
20h 		

Bingo jove		
Cavalcada de Reis 		
Cavalcada de Reis		
Entrega dels regals dels ReisCavalcada de Reis		

Casals de Joves
Carrers de l’Hospitalet
Carrers de Masriudoms
Pavelló poliesportiu de l’Hospitalet
Carrers de Vandellòs

10-13 I 16-20h
18h 		
18h 		

Parc de Nadal de VandellòsCampionat de ping pong		
Taller de teixir amb llana		

Pavelló poliesportiu
Casal de Joves de l’Hospitalet
Casal de Joves de Vandellòs

11h		
12.30h		
12h		
18h 		

Missa del Dia de Reis		
Missa del Dia de Reis		
Cavalcada de Reis		
Regals de l’Amic Invisible		

Parròquia de Vandellòs
Parròquia de l’Hospitalet
Carrers de Masboquera
Casals de Joves

Dimecres 24

Dijous 25
Divendres 26

Dissabte 27

Diumenge 28

Dilluns 29

Divendres 2

Dissabte 3		

Diumenge 4

Dilluns 5

Dimarts 6

Nota: Pot haver-hi canvis en els horaris. Més informació a les webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat i www.hospitalet-valldellors.cat
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Finalitzen les obres de l’antic hospital
La restauració de l’angle sud-oest, la remodelació de la Plaça del Pou i aviat,
el projecte d’il·luminació ornamental

A

més de les obres d’urgència a l’antic
hospital per consolidar
el mur medieval del sector de ponent, que van finalitzar recentment, s’han dut a
terme altres treballs per posar
en valor aquest conjunt monumental, fundat l’any 1344 per
iniciativa de l’Infant Pere. Entre aquests treballs, hi ha les
obres de restauració de l’angle
sud-oest, que s’han acabat
aquest mes de desembre. En
aquest angle de l’hospital s’hi
ha construït una escala amb
estructura metàl·lica que permet una visió en alçada de les estructures
medievals encara visibles del conjunt i de

l’entorn que s’hi divisava, com es pot apreciar a les fotografies.
D’altra banda, al tancament
de la revista, eren a punt de
finalitzar les obres del projecte d’il·luminació ornamental i
de projecció d’imatges al mur
occidental. Aquest projecte proposa una il·luminació
monumental equilibrada amb
una bona reproducció dels
colors per aconseguir una
correcta observació dels detalls; i una projecció d’imatges al mur oest amb vocació de promocionar i donar rellevància a
aquesta construcció.

Aleshores també estava pràcticament enllestida l’adequació de la Plaça del Pou de
l’Hospitalet de l’Infant, que era el pati de
l’edifici històric. En el decurs de les obres,
recordem, es van fer uns treballs arqueològics que han permès deixar descobertes
les estructures associades al pou de l’època fundacional de l’antic hospital. g

S’implanten mesures d’estalvi i
eficiència energètica
als edificis consistorials
Aquest mes de desembre s’estan fent
les obres corresponents al projecte
d’implantació de mesures d’estalvi i
eficiència energètica als edificis de
l’Ajuntament de Vandellòs i la Casa de
la Vila de l’Hospitalet de l’Infant.
Aquestes obres, adjudicades a
l’empresa Mateu Nierga SL per un
import d’uns 47.000 euros, consisteixen
en la instal·lació de captadors solars a
les cobertes de les respectives seus
consistorials del municipi de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, així com en
la substitució de les lluminàries de
fluorescents per unes altres amb
tecnologia Led i la instal·lació al quadre
general d’un sistema de monitorització
dels consums.

LA

REVISTA

11

Economia i treball

ajuts per fomentar
l’autoocupació

P

L’import màxim d’aquestes subvencions
és de 2.400 euros

er incentivar la reinserció social-laboral de les persones empadronades al
municipi que es troben a l’atur, l’Ajuntament ofereix uns nous ajuts per fomentar
l’autoocupació. La quantia d’ajut per a totes
les despeses subvencionables és com a
màxim de 2.400 euros.
Els tipus de despeses subvencionables són
les següents: l’import de la taxa municipal de

llicències d’obres per inici d’activitat, l’import
de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment, la quota de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms, les despeses del gestor o assessor dels tràmits d’alta
de l’autònom o empresa, el cost de l’informe
tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer i les despeses de primera
publicitat. Les bases d’aquests ajuts es poden consultar al web www.idetsa.net g

Per facilitar al màxim que la gent pugui
muntar negocis al municipi, recordeu que
l’Ajuntament ofereix també altres ajuts:
Per a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques
per al municipi (de fins a 8.000 euros)
g Per a inversions empresarials d’alt impacte al municipi (de fins a 20.000 euros).
g Per a la contractació de treballadors aturats (aquesta subvenció és per al col·lectiu
empresarial local i la quantia màxima és
de 2400 euros anuals per empresa).
g Per a la recuperació i comercialització
del producte agrari i forestal, per posar
en valor el producte local, amb un import màxim de 4.400 euros.
g

Valoració
positiva del Pla
Estratègic de la
Mancomunitat
La mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Tivissa i Pratdip (la MIDIT) ha fet una
valoració positiva del Pla Estratègic de
Desenvolupament Econòmic Local, que
va començar a implantar l’any 2010, amb
l’horitzó de 2020, per propiciar processos
que afavoreixin la diversificació econòmica i la consegüent generació d’ocupació.
A la presentació de l’anàlisi de resultats
de la implantació d’aquest Pla fins al moment, que la MIDIT va encarregar a l’empresa CMA Consultores, per adaptar el
disseny del Pla al període restant d’execució i recollir les opinions dels participants, procedents tant del sector públic

EMPRENEDORS

com del privat, el passat 8 d’octubre es va
fer a la Sala Infant Pere de l’Hospitalet de
l’Infant un balanç dels principals projectes
que s’han tirat endavant durant quatre anys.
Durant aquest temps s’han organitzat tres
fires de producte local, en les quals s’ha
passat d’haver-hi 10 empreses expositores
a 23; i també tres jornades tècniques bianuals sobre desenvolupament local, amb una
participació mitja de 80 persones.
D’altra banda, s’ha creat i consolidat el
Fòrum d’opinió turística i agroalimentària
(a la foto, una de les reunions), que compta actualment amb una participació de 23

SAE: 977 820 820

Per a elles, aquest és el seu primer negoci.
El van decidir muntar quan estaven a l’atur i
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Altres projectes a remarcar han estat el
de valorització gastronòmica del territori, que s’està duent a terme amb la col·
laboració de la Fundació Alícia i fruit del
qual s’ha publicat recentment el llibre de
cuina tradicional i variacions de clotxa
“La cuina de les Terres de Mestral”.

“Una mica de tot i per a
tots els públics”

van veure que era difícil trobar feina. Tenien
en propietat el local que necessitaven i a
ambdues els agrada el món de la decoració
i els articles de regal, per la qual cosa van
pensar a fer realitat el seu projecte, tenint en
compte també que no hi ha gaire competència
en aquest sector a l’Hospitalet de l’Infant.

De l’esforç i la il·lusió de dues germanes
de l’Hospitalet de l’Infant, Marina i Montse
Miralles, prové la botiga Monmar Regals,
que va obrir portes fa uns dos mesos a la Via
Augusta núm.14 del mateix poble.

empreses; i s’ha creat el recurs turístic
anomenat “Històries de Muntanya Endins” (més informació a: www.muntanyaendins.cat). Així mateix, s’ha enfortit
la relació i cooperació entre el sector turístic i agroalimentari mitjançant l’organització de reunions, tasts de vins i olis i
vistes de coneixement.

Després d’un any de preparatius, entre obres,
pla d’empresa i altres tràmits que van haver
de fer, amb l’ajut del Servei d’Assessorament
a Emprenedors (SAE) del Viver d’Empreses,
van aconseguir inaugurar la botiga el passat
20 d’octubre, amb l’objectiu “que qui entri
a buscar un regal, el pugui trobar”, segons
expliquen.
Amb aquesta finalitat, Marina i Montse venen
“una mica de tot i per a tots els públics”:
articles de decoració i tèxtil per a la llar,

caixes decoratives, marcs de fotos, mantes,
coixins, bosses i moneders per a dones i
homes, joguines de fusta, tasses, fundes
per a tablets, complements de temporada,
com ara fulards, guants, gorros i sabatilles
d’estar per casa ergonòmiques per a tota la
família, etc. Fins al moment, el que més èxit
està tenint són “les bosses i moneders i les
sabatilles d’estar per casa”, segons afirmen
les propietàries de Monmar Regals.
Pel que fa als preus, asseguren que són
assequibles i que oscil·len entre els 4
i els 60 euros, aproximadament. Per a
més informació sobre aquesta botiga,
podeu entrar a l’establiment (de dilluns a
divendres, de les 9.30 a les 13h; i de les
16.30 a les 20h; i els dissabtes, de 9.30
a 13h i de 17 a 20h) i visitar la pàgina de
Facebook Monmar Regals.

Turisme i Comerç

Desembre 2014

La platja del Torn,
premi Bandera
ECOPLAYAS 2014

Bon ambient al
Mercat de Nadal de
l’Hospitalet

L

Els dies 6 i 7 de desembre, a la Plaça del Pou
i la Sala Infant Pere

a Regidoria de Comerç va organitzar la
2a edició del Mercat
de Nadal de l’Hospitalet
de l’Infant per als dies 6 i 7
de desembre, amb la col·
laboració dels comerciants
i les empreses de jardineria
del municipi i de diverses
entitats culturals.

La platja del Torn ha rebut el premi Bandera
ECOPLAYAS 2014. Amb aquest guardó,
l’Associació Tècnica per a la Gestió de
Residus i Medi Ambient (ATEGRUS) ha
reconegut la qualitat d’aquesta platja des
del punt de vista ambiental, turístic i de
sostenibilitat.
El lliurament d’aquests premis, consistent
en la bandera ECOPLAYAS i el
corresponent diploma acreditatiu, va tenir
lloc el divendres 7 de novembre, a Bilbao,
en el marc del XVI Congrés i Exposició
Internacional de Platges- ECOPLAYAS
2014. A aquest acte, celebrat al Museu
Marítim Ría de Bilbao, hi van assistir
l’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora de
Turisme i Platges, Elidia López.
El jurat dels IX Premis Bandera Ecoplayas
2014, format per experts d’Ategrus i altres
personalitats rellevants, ha valorat el bon
fer de l’Ajuntament en la gestió d’aquesta
platja, en base a criteris de sostenibilitat
i desenvolupament turístic. Entre els
factors que ha tingut en compte a l’hora de
concedir aquest guardó, hi ha el d’estar en
possessió de certificacions i guardons com
ara la Bandera Blava i el certificat EMAS;
i també la qualitat de l’aigua i la sorra, la
neteja de la platja, els serveis i el salvament
i socorrisme; i especialment els “projectes
de millora dels camins d’accés per als
vianants i zones d’aparcament”.
A aquesta edició dels esmentats premis,
l’Ajuntament va presentar la candidatura de
la platja del Torn. I és que, segons consta
a les bases dels Premis, els municipis
només poden presentar als guardons una
única platja per edició en la categoria de
platja costanera. g

Es va celebrar a la Plaça
del Pou i a la Sala Infant
Pere, on es van instal·lar
una trentena de parades, la
majoria de les quals de comerços del municipi, amb articles de tot tipus. Malgrat el
fred i el vent que va fer durant tot el cap de
setmana, un bon nombre de persones van
sortir al carrer per visitar el Mercat i gaudir
del ‘carrusel’ i d’un programa d’actes que
va incloure espectacles d’animació al carrer, el sorteig d’una cistella de Nadal i activitats infantils.

La regidora de Comerç, Elidia López, ha recordat que l’objectiu del Mercat era “dinamitzar i fomentar el comerç de proximitat”. Per
això, ha agraït la implicació dels comerciants
locals, que han ofert als clients promocions
com vals de descomptes, vals 2x1 i obsequis per la compra (alguns ho continuen fent
ara); i de les empreses i entitats del municipi
que han participat en aquesta iniciativa.

Concursos fotogràfics, al Facebook
de Turisme

Per promocionar el municipi, l’Àrea de
Turisme de l’Ajuntament ha convocat uns
concursos fotogràfics a través de la seva
pàgina de Facebook (Turisme L’Hospitalet
de l’Infant), que ja compta amb prop de
2.400 seguidors. Des del passat setembre
n’ha organitzat un cada mes, gràcies a la
col·laboració dels restaurants locals La
Sal Grossa, el Nàutic i el Safareig de la

Figuerola. A la fotografia podeu veure les
imatges que es van presentar al concurs
del setembre.
La voluntat de l’Àrea de Turisme és
continuar organitzant aquest tipus de
concursos, sempre que disposi de
col·laboradors per dotar-los de premis. Us
animem a participar-hi!
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Esports

Quasi 12.000 pernoctacions, a
l’alberg Esportiu Àster aquest 2014
Aquesta xifra representa un 43% més que l’any passat

lor econòmic residual que deixen els visitants
amb la seva estada repercuteixi en el municipi”, ha afirmat Morales.
Al web www.hospitaletalberg.cat es dóna informació de les instal·lacions, de les tarifes,
dels preus especials per als grups escolars; i
es poden fer reserves. També s’hi ofereix un
ventall ampli d’activitats: culturals, esportives
(de mar i muntanya), sobre les energies (al
Centre Tecnològic Mestral) i pedagògiques
(curses d’orientació, dinàmiques de grup), etc.

E

Aquest 2014 s’han registrat un total
d’11.825 pernoctacions a l’Alberg Esportiu Àster, de l’Hospitalet de l’Infant.
Aquesta xifra suposa un increment d’un 43%
en relació amb l’any passat, quan el nombre
de pernoctacions va ser 8.257.
El nombre de persones allotjades durant el
2014 en aquest equipament municipal també
ha estat superior al de l’any 2013. En aquest
cas, ha augmentat un 30%, al passar de 3.059
a 3.983. Igualment superior ha estat la quantitat de pensions completes comptabilitzades:
10.502 enfront de les 8.075 de l’any passat.
Pel que fa al tipus de persones que s’han allotjat enguany a l’Alberg, la majoria (un 61%) han
estat grups, sobretot esportius i escolars; un
28%, famílies que han participat en el programa ‘Vacances en família’; i la resta, famílies
que viatjaven pel seu compte, participants del

programa ‘L’estiu és teu’ i persones individuals.
En referència a ‘Vacances en família i ‘L’estiu
és teu’, cal tenir en compte, que aquests són
els programes d’activitats en què està inscrit
l’Alberg Esportiu Àster com a alberg integrat a
la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT). Actualment, el 21% dels
ingressos de l’Alberg provenen d’aquests programes, subvencionats per la Generalitat. No
obstant això, la major part dels ingressos, un
65% exactament, procedeix dels grups i, en
especial, dels grups esportius (un 33%).
Per donar a conèixer més aquestes instal·
lacions i incrementar encara més el volum de
persones allotjades, s’estan ultimant els detalls del web de l’Alberg, segons ha explicat la
regidora d’Esports, Pilar Morales.
“Creiem que s’han de rendibilitzar les instal·
lacions, atreure més visitants i fer que el va-

Més de 200 alumnes del Baix
Camp gaudiran de l’esport a
l’Hospitalet aquest curs

pi-

Uns 250 alumnes de 4t
d’ESO, procedents de vuit
centres de secundària de la
comarca del Baix Camp,
gaudiran de l’esport a l’Hostalet de l’Infant aquest curs
2014/2015. Tots ells participaran a dues activitats lúdico-esportives durant un
matí: una ruta de caiacs i
una ruta amb BTT.

.
Aquestes activitats s’emmarquen dins del programa “Trobades
de centres de secundària”, que organitza el Consell Esportiu del
Baix Camp. Aquest és el tercer curs que l’Ajuntament, a través
de l’empresa municipal que gestiona els esports, Llastres Serveis
Municipals SLU, col·labora amb aquest programa, que promou
l’esport entre els joves i els dóna conèixer altres poblacions de
la comarca.
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La capacitat màxima de l’Alberg és de 183 places, distribuïdes en un total de quaranta habitacions (de dues, quatre o sis places), totes equipades amb bany interior. A més, set d’aquestes
habitacions estan situades a la planta baixa i
tenen el bany completament adaptat.
L’Alberg compta amb diversos serveis perquè
els clients, ja siguin escoles, famílies, grups...
puguin gaudir d’uns dies en un acollidor i agradable ambient: menjador, servei gratuït de
WIFI, sala d’estar amb TV, sala de reunions,
aula-taller i sala de jocs infantil.
La zona en què es troba l’Alberg té un complex esportiu molt ric: piscina coberta, gimnàs,
sales d’activitats dirigides, pistes de tennis i
pàdel, camp de gespa artificial... Els usuaris
de l’alberg tenen descomptes especials en la
utilització d’aquestes instal·lacions esportives.
A més, el municipi ofereix a tots els visitants
una gran varietat d’activitats d’aventura: vela,
golf, caiacs, windsurf, pàdel surf, senderisme,
escalada, hípica, tir amb arc.g

Vandekames dóna més de
400 euros al Gran Recapte
d’Aliments
L’organització de la Vandekames, una cursa de muntanya
pensada per a la família que
se celebra a Vandellòs, ha lliurat un total de 444 euros per a
la 6a edició del Gran Recapte
d’Aliments. És la quantitat de diners que va aconseguir aplegar
amb la iniciativa solidària que
va promoure a l’inici del període
d’inscripció a la Vandekames
2014. Aleshores, va anunciar
que destinaria 1 euro per cada inscripció feta entre l’1 i el 15 de juny a la
Fundació Banc d’Aliments, tot i que finalment ha decidit destinar gairebé
un euro per participant, independentment del dia que s’hi van inscriure,
amb la qual cosa va incrementar l’aportació fins arribar als 444 euros.
La Vandekames 2015 tindrà lloc el dia 8 d’agost i hi haurà novetats. Més
informació a: www.vandekames.com

Desembre 2014

Els millors esportistes locals de
la temporada 2013/14 reben el
reconeixement de l’Ajuntament

Oberta la
inscripció a
la 3a Cursa de
Sant Silvestre
de l’Hospitalet
de l’Infant
La tercera edició de la Cursa de Sant
Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament, tindrà lloc el 28 de desembre a
les 11 del matí.

A l’acte celebrat el 15
de novembre al TeatreAuditori de l’Hospitalet

L’

Ajuntament ha organitzat un acte de
reconeixement als millors esportistes
locals de la temporada 2013-14. En
el decurs d’aquest acte, celebrat el dissabte 15 de novembre a les 19.30 h al TeatreAuditori de l’Hospitalet de l’Infant, l’alcalde,
Alfons Garcia; i la regidora d’Esports, Pilar
Morales, van lliurar uns petits records als
esportistes i entitats esportives del municipi
que han aconseguit un èxit rellevant en les

Gairebé cent
participants, al
IV Cros Escolar
Hospitalet de
l’Infant

seves disciplines a la temporada 2013-14, a
nivell territorial, nacional o bé estatal.
Aquests esportistes formen part de sis
clubs esportius locals (el Club Esportiu
Hospitalet, el Club de Futbol Sala Vandellòs, el Club de Rítmica de l’Hospitalet de
l’Infant, el Club de Judo, el Club de Karate
i el Club de Patinatge), del Grup de Bitlles del Foment Cultural i de tres equips
de l’Àrea d’Esports (d’handbol, de natació
i de tennis). La relació completa i detallada
dels esportistes homenatjats es pot consultar al web de l’Ajuntament (www.vandellos-hospitalet.cat). g

Aquesta competició és apta per a tots
els públics, per això hi podran participar
totes les categories. El recorregut serà
d’uns 4.000 metres i tindrà el seu punt
de sortida a la Plaça Berenguer d’Entença. Hi haurà trofeus per als 5 primers classificats, així com també per al
primer atleta local, tant de la categoria
femenina com masculina. A més, tots
els participants rebran un obsequi.
La inscripció és gratuïta. Els interessats a prendre part en aquesta cursa
poden apuntar-s’hi a través de la pàgina web www.tretzesports.com. Per
a més informació es poden adreçar
a les oficines de l’Àrea d’Esports o al
telèfon 977 82 05 23.

La XXIV Milla Urbana de Vandellòs
aplega més d’un centenar d’atletes

Quasi un centenar d’infants i joves van
prendre part el diumenge 19 d’octubre en
el IV Cros Escolar Hospitalet de l’Infant,
que es va disputar a la Platja de l’Arenal.
La majoria dels participants d’aquesta
competició, organitzada per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Consell Esportiu del
Baix Camp, eren estudiants dels centres
educatius del municipi (l’Escola Mestral,
l’Escola Valdelors i l’Institut Berenguer
d’Entença), tot i que també n’hi havia d’altres municipis de la comarca.
Un total de 116 atletes van participar el dissabte 4 d’octubre a la XXIV Milla Urbana
de Vandellòs, organitzada pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs i
l’Associació de Mares i Pares ‘Vall de Llorers’, amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament i l’empresa Alpiq. En
aquesta edició, com a novetat, una trentena
d’aquests atletes, menors de vuit anys, van
prendre part en aquesta competició i van

fer la seva primera volta al circuit.
Un altre fet a destacar de la 24a Milla Urbana va ser el nou rècord de la cursa que es
va assolir en la categoria Juvenil Masculí (4
minuts i 49 segons) i la participació majoritària d’atletes i entitats esportives de la província, però també de la resta de Catalunya
(Terrassa, Manresa, Lleida, Tàrrega, etc.).
Més detalls a: www.vandellos-hospitalet.cat
LA
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Més d’un centenar de persones
pedalen i caminen per una
mobilitat sostenible
El passat 12 d’octubre, a l’Hospitalet; i el 18 d’octubre, a Vandellòs

S

ota el lema “Fem el carrer més nostre”
més de d’un centenar de persones han
participat a les activitats organitzades
al municipi amb motiu de la celebració de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura,
impulsada per la Generalitat de Catalunya.
En concret, 98 a la pedalada de l’Hospita-

let de l’Infant, que va tenir lloc el passat 12
d’octubre; una vintena de persones, a la pedalada de Vandellòs, del 18 d’octubre; i una
trentena, a la caminada que es va preparar
per al mateix dissabte.
L’objectiu d’aquestes activitats, organitzades per l’Ajuntament, amb la col·laboració

del Centre Excursionista Serres del Mestral
(a l’Hospitalet de l’Infant) i del Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (a Vandellòs) era donar un nou pas per a la conscienciació social sobre la necessitat d’una
nova mobilitat urbana, que eviti els efectes
negatius derivats de l’ús inadequat i dominant de vehicles motoritzats. g

Renovat el certificat de qualitat ambiental EMAS
Conscient de la importància
de protegir el medi ambient,
l’Ajuntament té implantat
un Sistema de Gestió Ambiental que compleix els
requisits establerts pel Reglament EMAS 1221/2009.

Això ho ha verificat la Direcció General de
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i una empresa externa independent
que ha realitzat una auditoria per comprovar que el consistori aplica aquest sistema
de reconeixement europeu en la gestió de
les platges, el servei de recollida de residus

Salut

Gaudiu d’unes festes saludables!
Tradicionalment les festes de Nadal s’associen a celebracions en família, reunions d’ amics
i companys, també amb àpats abundants.
Mengeu amb moderació
g Cal que l’aperitiu sigui lleuger. Es tracta
d’una petita degustació i no d’un àpat.
g Eviteu les digestions pesades, opteu
per plats que utilitzin productes locals i de
temporada, més econòmics i sostenibles.
g Trieu aliments i preparacions que no
aportin massa greix.
g Combineu primers plats més lleugers
amb segons més consistents o a l’inrevés.
g La fruita és una opció refrescant i lleugera per a les postres.
g Presenteu els dolços en porcions més
petites i eviteu que estiguin presents durant tota la sobretaula.
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Amb tot, gaudir de les festes no vol dir caure en excessos. Podeu seguir alguns consells
que us ajudaran a viure-les saludablement.
Després dels àpats són més recomanables les infusions d’herbes digestives
(camamilla, poliol...), que les estimulants
com el cafè o el te.
g Sortiu a passejar una estona abans i/o
després dels àpats o feu qualsevol altra
activitat que impliqui moviment.
g Pensem també en les persones que,
per diverses circumstàncies, no poden
gaudir d’aquestes festes. Compartim. No
llencem menjar. Evitem excessos.
g

Limiteu el consum d’alcohol
En cas que begueu alcohol, feu-ho amb
moderació. Eviteu conduir si preveieu

i deixalleries del municipi i la Casa de la
Vila. Per haver fet bé els deures, doncs,
l’Ajuntament, que va obtenir el certificat de
qualitat ambiental de l’EMAS l’any 2008,
aquest passat mes de setembre ha aconseguit renovar-lo per tres anys (fins a 30
de setembre de 2017).

CAP de l’Àrea Bàsica de Salut
Vandellòs-L’Hospitalet
consumir begudes alcohòliques o en
horaris en què el cansament i la somnolència us puguin afectar.
Recordeu que durant tot l’embaràs cal
abstenir-se de consumir qualsevol beguda alcohòlica.
Les recomanacions següents us poden
ajudar a no beure en excés:
g Alterneu el consum de begudes no
alcohòliques.
g Mengeu.
g Beveu a petits glops assaborint la
beguda.
g Escolliu preferentment begudes de
baixa graduació.

El personal del ABS Vandellòs-L’Hospitalet de l’Infant us desitja unes Bones i
Saludables festes de Nadal!

Cultura

Desembre 2014

L’Hospitalet disposarà d’ un centre de
visitants a l’antic hospital l’any 2015
L’Ajuntament ha promogut un projecte de museïtzació del conjunt monumental per
posar-lo en valor i convertir-lo en atractiu turístic

L´

Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament ha promogut un projecte de
museïtzació de hospital medieval de
l’Hospitalet de l’Infant, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Per tirar-lo endavant, va
licitar la redacció d’un projecte executiu de museologia i museografia de l’antic hospital del
Coll de Balaguer com a centre de visitants i a finals del mes d’abril va adjudicar-la a l’empresa
Kultura-Idees i Estratègies per al Patrimoni SL.
La proposta elaborada per aquesta empresa
planteja la creació d’un centre de visitants a
l’antic hospital que doti de significació cultural
no només el recinte monumental sinó també
el seu entorn; i que continuï acollint l’activitat
de la Sala Infant Pere, on habitualment s’organitzen actes i exposicions.
Precisament, per compatibilitzar els diferents usos d’aquest espai, es preveu una
museografia versàtil i poc colonitzadora en
aquesta sala de la planta baixa.
Pel que fa a l’estructura del nou equipament cultural municipal, hi ha previstes
dues plantes: la planta baixa, on s’ubicarà
la recepció i s’explicarà el monument en relació amb la plana del Coll de Balaguer, un
indret estratègic des de temps antics; i la
primera planta, on s’incidirà sobre el concepte d’hospital en l’època medieval, vinculat a l’hospitalitat, l’acollida de viatgers,
pelegrins, pobres...; i també sobre la fundació de l’hospital del Coll de Balaguer, la
vida a l’hospital i la seva arquitectura singular (l’antic hospital ha tingut una evolució
i transformació dinàmica fins a l’actualitat
i és un dels pocs exemples d’element patrimonial, declarat BCIN, amb un procés
d’urbanització en què es compatibilitzen
els usos privats i residencials amb els usos
públics i de posada en valor patrimonial).

Per difondre aquests coneixements d’una
forma entenedora i amena i alhora provocar emocions i divertir els visitants, es faran
servir elements de comunicació audiovisual
i interactiva, com ara recursos audiovisuals,
reconstruccions històriques, restitucions virtuals, realitats augmentades, etc.
Els objectius d’aquest projecte són “disposar
d’un lloc on es posi en valor, s’interpreti i es
difongui l’hospital gòtic, que és l’element patrimonial més important de l’Hospitalet de
l’Infant, a més de ser l’exemple d’arquitectura
gòtica civil més gran conservat a la comarca
del Baix Camp i uns dels més rellevants de
Catalunya; reforçar el potencial de l’hospital
com a símbol d’identitat de la vila; i convertir
l’hospital en un reclam turístic que ampliï l’oferta de cultura i lleure i estimuli la visita al municipi”, segons ha explicat l’alcalde, Alfons Garcia.

Amb aquesta finalitat, s’executarà ara el
projecte redactat, amb la previsió que el
centre de visitants a l’antic Hospital del Coll
de Balaguer pugui estar en funcionament
abans de l’estiu de 2015.
Tal com ha recordat la regidora de Cultura i
Patrimoni, Àngels Pérez, per salvaguardar
i posar en valor aquest conjunt monumental, fundat l’any 1344 per iniciativa de l’Infant Pere, l’Ajuntament ha tirat endavant
altres projectes, tenint en compte també el
Pla director de rehabilitació i recuperació
de l’antic hospital gòtic, redactat pels arquitectes Joan Figuerola Mestre, Joan C.
Gavaldà i Jordi J. Romera i el professor
d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i veí de l’Hospitalet de l’Infant Antoni Conejo. Més informació sobre aquests
altres projectes a la pàgina 11.

Lluc Margalef presenta el
llibre ‘Diari de guerra d’en
Magí Domènech i Martí’
La presentació del llibre Diari de Guerra
de Magí Domènech i Martí, escrit per Lluc
Margalef Boquera, va ser un dels actes
de la Festa Major de Vandellòs que més
expectació va aixecar. Va tenir lloc a Ca la
Torre, on davant un públic molt nombrós,
aquest veí del poble, de 20 anys, va parlar
de l’obra que ha editat l’Ajuntament i Cossetània Edicions dins de la col·lecció “Les
nostres arrels”.

Aquest llibre és un relat de les
experiències viscudes pel seu
besavi a la guerra civil espanyola. Comença, exactament,
el 30 d’abril del 1938, quan
Magí Domènech, obrer de
professió, va ser cridat a files
per lluitar amb l’exèrcit republicà i va haver de deixar a Vandellòs la
seva dona Teresa, a punt de donar a llum,

i una filla de quatre anys. Més detalls a: www.
cossetania.com
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Les Jornades Europees de
Patrimoni, dedicades a les
fortificacions de la Guerra Civil
Es van celebrar a l’Hospitalet els dies 26, 27 i 28 de setembre

En relació amb les restes del patrimoni
de la Guerra Civil, l’Ajuntament ha encarregat a un equip del Grup de Recerca
i Investigació d’Espais de la Guerra Civil
(GRIEGC) un treball que comptarà amb
una part de context històric, a càrrec del
doctor en Història Adrián Cabezas Sánchez, en la qual s’explicarà la importància del Coll de Balaguer en tot el seu
conjunt durant el conflicte de la Guerra
Civil i dels precedents de la fortificació,
tant en la costa catalana com en la costa tarragonina; i una altra part d’inventari
de totes les restes construïdes en aquest
sector durant la Guerra Civil espanyola,
incloent-hi aquells elements ja presents
en el territori durant el conflicte i que van
jugar un paper dins les línies de fortificació republicanes, i que servirà per elaborar un catàleg.

A

mb motiu de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni, que
enguany van arribar a Catalunya el
cap de setmana del 26, 27 i 28 de setembre, la Regidoria de Cultura i Patrimoni de
l’Ajuntament, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant i l’Antena del Coneixement
de la URV de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant van organitzar, amb la col·laboració del
grup de teatre Quo Vadis de l’Hospitalet de
l’Infant, un programa d’activitats a l’entorn
de les fortificacions militars republicanes de
la Guerra Civil de l’Hospitalet de l’Infant i el
coll de Balaguer.
Va ser un programa d’actes molt complet

El Pessebre dels
Estels estrenarà
escenes i
espectacles
En la 17a edició del Pessebre dels Estels,
organitzada per l’Associació Masia de Castelló, amb el patrocini de l’Ajuntament, s’estrenaran escenes i espectacles nous. “El
bassot”, antic espai d’abeuratge del bestiar
quedarà del tot rehabilitat. També apareixerà un nou ofici, el serrador, una escena
nova que mostrarà aquesta activitat tan típica en llocs de muntanya com Castelló.
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que va incloure xerrades audiovisuals, una
exposició fotogràfica col·lectiva d’aquestes construccions, una visita guiada a les
fortificacions existents al sector de la bassa nova a Cala Jostell, el primer mercat
del col·leccionista militar de la Guerra Civil i una recreació històrica de la vida a la
trinxera.
A més, s’hi va poder veure la teatralització
de l’arribada dels presoners del Camp de
Treball núm. 2 a l’estació de tren del poble
per treballar a les fortificacions republicanes;
i de l’arenga amb què el cap del camp de
treball va rebre els presoners, a càrrec del
grup de teatre Quo Vadis. g

En total s’hi representaran una trentena d’escenes i hi haurà més de 300 col·laboradors
(entre organització i representació) que faran
possible que aquest poble recuperi, com cada
Nadal, la seva vida.
Tot això només passarà els dies 26, 27 i 28
de desembre. L’horari de visita serà de 18 h
a 20.30 h. Les entrades es podran comprar a
Castelló, a la mateixa arribada, als preus de
4 euros, per a nens d’entre 4 i 9 anys; i de 7
euros, per a la resta de públic; els menors de
4 anys no pagaran. Els visitants caldrà que
s’apropin fins a Vandellòs on seran degudament indicats per arribar amb el propi vehicle
fins al Pessebre dels Estels.

Aquest catàleg per cada element inclourà la presentació, una fitxa cadastral, un
plànol d’accés a la peça, la planimetria
actual, un recull fotogràfic, una descripció històrica i, si n’hi ha, la documentació
vinculada, així com les propostes de conservació, rehabilitació i protecció quan siguin necessàries.
La previsió és que el consistori pugui disposar de tota aquesta informació a principis de l’any que ve, per poder invertir en
el projecte de museïtzació, conservació
i se¬nyalització d’aquest patrimoni i fer
possible que a l’estiu pugui ser-ne ja visitable una part.
El GRIEGC és un grup multidisciplinar
de professionals, on hi ha representada
la vessant històrica, militar, constructiva
i visual, etc.

Entitats

Desembre 2014

Futbol Base Hospitalet de l’Infant

M

arcos Espinola, José Luis Llovera,
Jordi Núñez i Josep M. Rovira, tots
ells pares amb fills en edat escolar,
feia uns dos anys que tenien al cap la idea
de muntar una escola de futbol base, quan
van decidir tirar endavant el seu projecte per
la temporada 2014-15.
Per aquest motiu, es van posar d’acord amb
l’Ajuntament i amb el Club Esportiu Hospitalet de l’Infant, que fins aleshores es feia càrrec del futbol base, i van decidir constituir-se
com a entitat.
“Futbol Base l’Hospitalet de l’Infant és un
projecte que ha nascut amb la voluntat de
tenir independència econòmica i esportiva.
Creiem en aquest projecte i volem garantir la
seva continuïtat i consolidar-lo”, afirmen des
de la junta directiva.
Quan van posar en marxa la nova entitat,
preveien atreure uns 120-130 jugadors, però
aquesta xifra arriba avui dia als 185 jugadors, la majoria dels quals són de l’Hospitalet, tot i que també n’hi ha dels pobles de les
rodalies: Vandellòs, Miami-Platja, Mont-roig
del Camp, Pratdip, l’Ametlla de Mar, etc.
Aquests jugadors, dels quals 10 són noies,

estan distribuïts en un total de 14 equips que
van des de la categoria de “cracks” (4-5 anys)
a la categoria juvenil (18-19 anys). Tots ells
competeixen (a excepció de l’equip femení
que ara està compost només per 6 noies i no
ho pot fer però té previst fer-ho si s’hi apunten
més jugadores): els més petits a la lliga de
cracks extraoficial anomenada “Lliga territorial de babies”; els de la categoria prebenjamí,
a la competició del Consell Esportiu del Baix
Camp; i la resta de jugadors, a la competició
de la Federació Catalana de Futbol.

DADES DE L’ENTITAT

PRESIDENT: Marcos Espinola
VICEPRESIDENT: José Luis Llovera
Secretari: Jordi Núñez
TRESORER: Josep M. Rovira
Vocals: Manolo Alonso, Valentina Beltran,
Rafael Castelló, Sergio Cartiel, Alfonso Fontboté, Sílvia Llorens i Núria Tonda.

DADES DE CONTACTE:

Adreça: camp de futbol de l’Arenal (Passeig
Arenal s/n).
Correu electrònic: info@fbhi.cat
Web: www.fbhi.cat
Facebook: Futbol-Base Hospitalet de l’Infant
Nombre de socis: una quarantena.
Data de fundació: maig de 2014.
Principals activitats: pràctica de les modalitats esportives de futbol, futbol 7 i futbol 11;
i organització de tornejos, trobades i jornades
de formació.

L’objectiu principal de l’entitat, però, és formatiu: es pretén ensenyar als infants i joves
la tècnica i les normes del futbol i sobretot,
inculcar-los valors com el respecte als altres, el bon comportament, la companyonia,
etc. “Volem que es diverteixen jugant a futbol i aprenguin divertint-se, que gaudeixin i
tothom se senti integrat al club”, tal com resumeixen els seus representants.

Cuina

Arròs
de calamarsets
Elaboració:

CUINER: Xavier Martínez
Ingredients
g
g

Agafem una cassola, hi posem oli i sofregim els escamarlans/llagostins i els calamarsets. Quan ho tenim tot
ben sofregit, traiem els escamarlans/llagostins i posem
la carxofa i els pèsols. Passats dos minuts, hi posem
l’all, el julivert i el tomàquet picat, ho deixem sofregir
bé i posem el pebre vermell, el pebre negre i l’arròs.

g

Ho remenem una mica i a continuació hi afegim el
fumet de peix. Rectifiquem el punt de sal, posem el
foc ben fort durant 15 minuts i els últims 3-4 minuts
baixem la intensitat del foc.

g

Desitjo que us agradi aquest plat!

g
g
g
g
g

g
g

Arròs
Calamarsets
Escamarlans o llagostins
Musclos
Carxofa
Pèsols
Pebre vermell i pebre negre
Fumet de peix
All
Julivert
Tomàquet
Envia´ns la teva recepta a:
larevista@vandellos-hospitalet.cat
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Michael, Ciska, Jesse i Sammy
Una família molt viatgera
La família Verhage porta ja
quasi 7 anys donant la volta
al món amb les seves bicicletes i unes petites bosses
amb l’imprescindible per viure. El primer cap de setmana
d’octubre va escollir el poble
de l’Hospitalet de l’Infant per

fer una parada i es va allotjar al
casal d’Hifrensa. Aquest estil
de vida nòmada ja el seguien
els pares des dels 19 anys, i
quan els dos fills van tenir l’edat
adequada, van reprendre el viatge. Porten més de 34.000 km
recorreguts i 34 països visitats.

Ràdio l’Hospitalet va parlar
amb els quatre integrants
d’aquesta família australiana d’origen holandès,
formada per Ciska i Michael, de 53 anys; i Jesse
i Sammy, de 18 i 16 anys,
respectivament.

És complicat viure d’aquesta manera?
Michael: El més complicat és adaptar-nos
al pressupost de 20 euros diaris per a tota la
família. Als països asiàtics i llatinoamericans
és més fàcil, però a Europa és més difícil.
Has de tenir en compte que per fer aquesta
aventura vam vendre totes les nostres pertinences i hem de ajustar-nos a un pressupost.

mateixos enemics, els cotxes, que sovint no
es comporten d’una manera civilitzada i ens
fan passar por!

La gent et tracta d’una manera diferent per
ser dona?
Ciska: Com sóc una dona amb tres homes,
em sento molt protegida, l’únic que trobo
a faltar de vegades és una bona dutxa o un
lavabo en condicions; per la resta, tenim els

Els mitjans
locals reben el
Premi Nacional de
Comunicació

Les ràdios i televisions adherides a La Xarxa
han rebut el Premi Nacional de Comunicació
en la categoria de comunicació de proximitat.
Amb aquest guardó, els mitjans locals, entre
els quals hi ha Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i la
Televisió de Vandellòs (TVV), han vist reconeguda la seva funció de servei públic i la seva
tasca vertebradora i cohesionadora del país.
L’entrega del premi va tenir lloc el passat
22 d’octubre en un acte solemne celebrat
al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, presidit pel conseller de Presidència,
Francesc Homs. En representació de Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant i la TVV, va recollir el
guardó el gerent del Patronat Municipal dels
Mitjans de Comunicació, Ricard del Amo.
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LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

Què fan dos adolescents viatjant amb els
seus pares?
Jesse: No tenim cap problema, som una
família molt unida i molt respectuosa, per
tant, no tenim problemes de convivència.
I per treure els estudis?
Sammy: Per sort, les noves tecnologies fan
que puguem cursar els estudis a distància i
en referència als idiomes i la geografia mundial estem aprenent cada dia.

Gran ressò del 25è aniversari de
l’accident de la nuclear
El passat divendres 17 d’octubre el programa ” El Quiosc” de Ràdio l’Hospitalet de
l’Infant va dedicar gran part del seu contingut a parlar d’aquesta efemèride: els 25è
aniversari de l’accident de la central nuclear Vandellòs 1. Per parlar d’aquest incident
volien tenir testimonis de primera mà. Així,
malgrat la negativa de molts dels protagonistes a participar-hi, van tenir la col·
laboració d’ Ángel Ruiz, cap de torn de la
central nuclear en el moment de l’accident;
Joan Cervantes, cap de bombers de
la Vandellòs 2 i els primers bombers
en arribar per controlar el foc; Carles
Barceló, alcalde del municipi l’any
1989 i Alfons Garcia, l’actual alcalde. A més, van tenir el testimoni en
directe de més de 30 veïns del municipi que van explicar de quina manera
van viure l’accident i de quina manera
conviuen amb una indústria nuclear.

A banda de l’emissora municipal i de la Televisió de Vandellòs, que va emetre diverses
notícies relacionades amb la mateixa temàtica, la majoria dels mitjans de comunicació
d’àmbit provincial i nacional van recordar
aquest accident. Aquest és el cas, per exemple, de Catalunya Ràdio, que el 17 d’octubre
va emetre el seu informatiu del migdia, presentat i editat per la periodista Neus Bonet,
des de la Sala Bonet Castellana del Centre
Cultural Infant Pere de l’Hospitalet. g

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:
www.vandellos-hospitalet.cat

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs

Serveis

Desembre 2014

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL (fins al 28 de juny de 2015)

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Nil Garcia Comino, 19/10/2014
Yedlin Maddox Domínguez León, 25/10/2014
Jan Gómez Arbiol, 28/10/2014
Álvaro Fernández García, 03/11/2014
Eyden Crespo Cidre, 27/11/2014
DEFUNCIONS:
Teresa Escoda Barceló, 08/10/2014
Elisa Castellnou Gil, 17/10/2014
Maria Cinta Segarra Moragrega, 18/10/2014
MATRIMONIS:
Carlos San Martin Gordillo i Ángela María Vargas Rios,
23/09/2014
José Ángel Fernández Alberto i Elisabet Sabaté
Bargalló, 29/11/2014

POBLACIÓ
18/08/2011
18/08/2011

AUTOBUSOS REUS- CAMBRILS- L´HOSPITALET DE L´INFANT- TIVISSA












































































































































































































































































     
     
     
     
     
     
     
     




































































   
   
   
   
   
   
   
   

























 


 











































































   
   
   
   
   
   
   
   










































HORARIS DE TRENS

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

TRENS REGIONALS (RT 16)

TRENS DE RODALIES (RT2)

L’HOSPITALET- CAMBRILS- SALOU- PORTAVENTURATARRAGONA- 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- CAMBRILSL’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, AltafullaTamarit, Torredembarra, Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú.

L’ARBOÇ-EL VENDRELL-SANT VICENÇ DE CALDERSTORREDEMBARRA-ALTAFULLA-TARRAGONA-PORTAVENTURASALOU-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 CAMPCAMBRILS-SALOU-PORTAVENTURA-TARRAGONA-ALTAFULLATORREDEMBARRA-SANT VICENÇ DE CALDERS-EL VENDRELLL’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

CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT:

Telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (L´Hospitalet).

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

Dades actualitzades 01/12/2014
L’Hospitalet del’Infant: 4.990
Vandellòs: 773
Vanessa Park:120
Masriudoms: 122
Masboquera:68
L’Almadrava: 52
Població disseminada: 15
Total: 6.140

TELÈFONS D´INTERÈS
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
Comaigua (Avaries) ........................... 900 30 40 70
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
Tanatori municipal .............................. 977 36 02 81
Telefònica (Avaries) .........................................1002
Televisió de Vandellòs ......................... 977 82 43 60
Viver d’Empreses (IDETSA).................. 977 82 08 20
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Fotogaleria

Festa Major
de Vandellòs
Homenatge a la Vella Pagesia. JORDI MARCÓ

Mostra fotográfica ‘Un tomb per la història de Vandellòs’. JORDI MARCÓ

Presentació de la pubilla i les damisel·les d’honor. EDUARD MOIX

La Colla Infantil de Diables. JORDI MARCÓ

XIX Clotxada popular. GERARD NOMEN

Signatura del pregoner, Gabino Martínez, al llibre d’honor. JORDI MARCÓ

Exposició de labors de les dones del poble. EDUARD MOIX

Altres actes

Presentació dels equips del CFS Vandellòs. JORDI MARCÓ

22 LA
REVISTA

Més de 500 persones, al IV Festival Aglà. ASSOCIACIÓ DE JOVES DE VANDELLÒS

Desembre 2014

Festa Major de
Masboquera

Guanyadors del II Campionat de botifarra. JORDI MARCÓ

Zumba amb Sylvia i Katha. HELENA JIMÉNEZ

Ballada de sardanes. HELENA JIMÉNEZ

Actuació del grup d’acordionistes Catukra. HELENA JIMÉNEZ

Altres actes

El Passatge del Terror del Casal de Joves. CASAL DE JOVES

Halloween a l’Hospitalet de l’Infant. JORDI MARCÓ

Visita dels nens del Centre Obert Cavallet de Mar a la TVV

Taller de bijuteria al Casal de Joves de l’Hospitalet. CASAL DE JOVES

Participants de la V Ultra Trail del Mestral del Club Nàutic. FELIPE SANZ

Parelles lingüístiques de la darrera edició
del Voluntariat per la llengua. CNL DE L’ÀREA DE REUS
LA
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LA Foto històrica
REVISTA

Grup escolar, davant els baixos de l’Ajuntament de Vandellòs (any 1910, a finals de febrer cessà Teodora Bové Duran, substituïda per la mestra interina
Maria Murtra, en temps de l’alcalde Josep Escoda). Imatge de l’Arxiu Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, cedida per Victòria Margalef Pagés.

