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En els darrers mesos hi ha diferents indicadors macroeconòmics
que pretenen transmetre la sensació de canvi de cicle econòmic i,
per extensió, que la recuperació de l’activitat econòmica, de l’ocupació, de la inversió, de l’increment de la demanda privada... és a
tocar. Tanmateix, la ciutadania no percep aquesta pretesa recuperació i això encara engendra una major decepció envers el sistema
polític i els seus dirigents.
A escala local, és difícil defugir aquest context i, encara que és cert
que alguns municipis com el nostre gaudeixen d’uns indicadors molt millors en relació amb el conjunt
de Catalunya o de la resta d’Espanya, també és cert que aquests són moments per perseverar en el treball
i deixar-se d’autocomplaences. Dit en altres paraules, no ens podem adormir a la palla.
Aquest convenciment ens porta a aprofundir en el capítol d’inversions, en la millora d’infraestructures,
en l’adequació dels equipaments o de l’espai públic amb la pretensió que els nostres pobles, el nostre
municipi, gaudeixi dels avantatges competitius del territori per rebre noves inversions de l’empresariat
local o forani, tant en el sector industrial, com en els serveis i en el turisme.
Treballem amb la convicció que aquestes inversions es traduiran en benefici per al col·lectiu de la ciutadania del nostre municipi, dels seus treballadors i petits empresaris; i, a nivell personal, en una millora
de la seva situació professional, social i anímica.

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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“Març ventós i abril plujós fan
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ENTREVISTA A L’ALCALDE
ALFONS GARCIA

“

Donar servei a les persones i millorar
l’economia local són els nostres objectius

“

Al juny farà quatre anys que
Alfons Garcia és alcalde de
Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. Quan es va posar al
capdavant de l’Ajuntament, no
hi tenia cap experiència. Per
aquest motiu, segons assegura,
durant aquest temps ha après
molt. Amb ell, fem un balanç del
mandat i parlem dels projectes
que té previstos per aquest
2015.

FOTO: : RAMÓN CASADÓ

Ara que queda poc perquè finalitzi aquest
mandat, com valora aquests darrers quatre
anys com alcalde?
Com una oportunitat per conèixer el funcionament intern de l’administració. És un sistema
de funcionament complex, perquè intervenen
administracions de diferents nivells i s’ha de treballar d’una forma transversal. Això fa que des
de fora qualsevol actuació pugui semblar lenta,
perquè s’han de seguir uns tràmits i processos
que en alguns casos s’inicien fins i tot un any
abans que els projectes o les obres es puguin
posar en marxa. El repte és aconseguir que tota
aquesta maquinària sigui el més àgil possible
perquè la ciutadania pugui gaudir més temps de
les millores.
I quina és la seva valoració a nivell personal?
Molt satisfactòria, perquè he pogut comptar
amb el suport de personal qualificat i amb la
col·laboració de les diferents àrees de treball de
l’Ajuntament i també de les entitats locals. Per
a mi han estat uns anys d’aprenentatge, molt intensos, que m’han permès conèixer molta gent
i ajudar moltes persones, en la mesura del que
m’ha resultat possible. La part més dura de ser
alcalde, precisament, ha estat veure les dificultats per les quals passen alguns veïns del nostre
municipi, malgrat que aquí la situació econòmica no és tan severa com a altres pobles propers.
Durant aquest període, el consistori ha dut a
terme moltes actuacions. Quines en destacaria?
Jo faria una distinció entre les actuacions que
han tingut un impacte més immediat sobre la

població i les que, tot i no ser tan visibles, eren
necessàries per tirar endavant altres projectes.
Dins el primer grup, destacaria l’aposta que
hem fet pel coneixement, posant en funcionament l’Antena del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Aula Universitària
de la UNED i també l’arxiu històric municipal;
i l’aposta pel servei a les persones, per exemple,
obrint els centres de dia, oferint el servei de fisioteràpia, incrementant les subvencions dels
llibres de text fins al 75% del seu cost en l’ensenyament obligatori, mantenint els serveis essencials (llars d’infants, Escola de Música, activitats
culturals per a les famílies, activitats juvenils,
etc.) sense incrementar els preus i reduint-los en
alguns casos, com en el dels abonaments i activitats esportives. Dins d’aquest bloc, també remarcaria la millora de carrers que hem realitzat
a tots els nuclis de població i urbanitzacions del
municipi, la remodelació de la piscina de Vandellòs, i l’obertura de la nova oficina de Turisme
i de Ca la Torre.
I de l’altre tipus d’actuacions que comentava,
necessàries però amb efectes més a mitjà o
llarg termini, quines remarcaria?
L’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), que és una eina
estratègica per definir el futur del municipi; la
signatura del conveni amb Incasòl i Endesa per
subministrar electricitat al sector de la Porrassa i
Tàpies II i en conseqüència promoure l’activitat
econòmica. I en un altre ordre de coses, la posada a prova i millora del Pla municipal d’emergència nuclear (PAMEN); la protecció i posada
en valor del patrimoni històric (l’antic hospital,

les restes de la Guerra Civil), per ampliar l’oferta cultural, turística i de lleure del municipi; i la
instal·lació de fibra òptica al polígon Les Tàpies, per mantenir-hi les empreses i atreure’n de
noves.
Al pressupost municipal de 2015, destaca la
xifra d’inversió prevista, que representa un
increment del 40% en relació amb la de l’any
passat…
Amb aquest esforç des del punt de vista de les
inversions pretenem impulsar l’economia local,
generar ocupació i mantenir i millorar els serveis. El municipi ja té un gran volum d’equipaments i es tracta de millorar la qualitat de vida i
l’entorn urbà, perquè el dia a dia dels ciutadans
sigui més agradable i fàcil.
Dels projectes que es faran realitat enguany,
quins són els que més il·lusió li farà veure materialitzats?
El canvi d’imatge de l’entrada principal a
l’Hospitalet de l’Infant, com a resultat de les
obres de millora de l’accés viari de l’antiga
C-44 al poble que s’estan fent en aquests moments; i la xarxa de carril bici de l’Hospitalet,
perquè implica un nou concepte de mobilitat
urbana, que haurà d’anar lligat a una conscienciació per part de la ciutadania de la necessitat
d’utilitzar mitjans de transport més sostenibles, com ara la bicicleta. També, la creació del
centre de visitants a l’antic hospital i la millora
de carrers i serveis als nuclis d’interior i dels
equipaments a Vandellòs, on hi ha prevista
l’adequació de l’edifici de l’antiga cooperativa
agrícola i de l’antiga clínica rural.
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Opinió dels portaveus municipals
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Mònica Boquera Castellví
www.ciuvh.com
www.facebook.com/ciuvandelloshospitalet

FI DE CICLE

Amb les lliçons apreses –dels errors i dels encerts–, amb experiència i
regeneració, i sobretot amb il·lusió, tanquem una etapa per obrir un nou capítol

A

quest és el darrer article de la legislatura.
Al llarg d’aquests quatre anys, en aquest
espai, he fet esment de propostes tant de
l’equip de Govern com de l’oposició. En síntesi
i personalment, crec sincerament que en aquest
mandat no s’ha produït el gran canvi que ens van
anunciar: Els primers anys es van caracteritzar
per la continuïtat en projectes i iniciatives de caire més social, procedents d’anteriors mandats.
L’equador de la legislatura ha estat marcat per
la inoperativitat del Govern i, quan ja s’esgota el
mandat, confesso que encara no he sabut veure
quin és el projecte de municipi del qual tant parla
el Govern local.
Des de l’oposició, hem donat suport a projectes que consideràvem correctes (molts dels

quals figuraven en el nostre programa electoral),
hem fet esmenes a projectes allí on discrepàvem
dels continguts, i ens hem oposat a les iniciatives
de les quals divergíem per la manca de visió de
futur del Govern local. Hem fet un bon grapat de
propostes en positiu; especialment en la línia de
fomentar el teixit econòmic local com a garant i
generador d’ocupació al municipi.
El nostre retret sempre ha estat a l’acció de
Govern; cosa que no pot dir el PSC que històricament, a nivell local, ha centrat la seva crítica
en l’atac personal. Aquest no és el nostre estil.
Pensem que els regidors i regidores no som més
que veïns i veïnes que volem el millor pels nostres pobles. Ens podem equivocar; però al cap i a
la fi, quan l’experiència com a regidors finalitza,

continuem essent el que sempre hem estat: un
veí més que s’estima el seu poble.
Els regidors i regidores de CiU volem aprofitar aquest espai per agrair totes les propostes,
suggeriments i queixes que ens heu fet molts de
vosaltres amb la voluntat comuna de millorar el
nostre municipi; i que demostren la vostra estima envers el vostre poble. Us volem agrair molt
especialment la confiança que ens heu dipositat,
el suport rebut per molts de vosaltres, i també demanar-vos disculpes si en algun moment us hem
fallat. En qualsevol cas, tingueu ben present que
abans, ara i sempre, a totes les persones que
formem part del projecte de CiU al municipi ens
uneix un mateix sentiment: l’estima pels nostres
pobles.

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

QUATRE ANYS DE FEINA PER GARANTIR UN MILLOR FUTUR A TOTHOM

Els serveis a les persones, la lluita contra l’atur i la diversificació econòmica, eixos estratègics

A

ra, ha arribat el moment de girar la vista
enrere i fer balanç d’aquests quatre anys
de mandat. Des del nostre grup municipal en fem una valoració positiva, sobretot perquè hem seguit un full de ruta clar i precís per
garantir un futur millor a tots els ciutadans de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Aquest full de ruta consta de 3 eixos estratègics que hem desenvolupat amb tot tipus
d’iniciatives al llarg d’aquest mandat:
Millora dels serveis a les persones. En
uns moments on les administracions superiors
han executat retallades a serveis públics prioritaris, des del govern municipal hem respost
amb una aposta clara per aquests serveis i un
reforç dels mateixos. Hem apostat fermament
per la cultura, la formació i l’educació, i la pràctica esportiva. Un impuls als serveis públics que
són els que, finalment, ens fan la vida més fàcil.

Lluita contra l’atur. El nostre repte ha
estat posar les eines necessàries per generar
ocupació, tant des de la vessant d’inversió pública com privada. Hem impulsat diversos plans
d’ocupació municipals, hem creat programes
específics d’ajuda als emprenedors, i hem realitzat millores necessàries als nostres polígons
industrials, que han permès l’arribada de noves
empreses al municipi, amb la conseqüent creació de llocs de treball i generació de riquesa. Tot
plegat ha contribuït a fer de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant un dels municipis de la demarcació amb un menor índex d’atur. Cal continuar
treballant en aquesta línia perquè aquest índex
sigui encara més baix.
Diversificació econòmica. Vinculada
estretament a la lluita contra l’atur, la diversificació econòmica del municipi ens farà més
forts de cara al futur. En aquesta diversifica-

ció s’ha estimulat, com dèiem, els polígons
industrials, però també s’ha posat en valor
el nostre ric patrimoni històric. Destaca l’important projecte de millora global de l’hospital
gòtic i el seu entorn, així com la museïtzació
de les restes de la Guerra Civil al municipi.
En paral·lel, l’aposta per un model turístic
sostenible, atractiu i que posi a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant com a municipi de referència a la demarcació. Un objectiu que s’està
aconseguint.
Fa quatre anys, en el nostre eslògan electoral es podia llegir ‘El millor futur’. Avui, malgrat els 7 anys de crisi econòmica generalitzada
pensem que, si continuem treballant com fins
ara, amb unes directrius clares i uns objectius
estratègics definits, a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant podrem garantir un MILLOR FUTUR per
a tothom.

Elidia López Redondo

COMENÇA EL BALL

El municipalisme enriqueix el poble

I

mai millor dit, però en aquest no em refereixo al Campionat de Balls de Saló que en els
darrers dies hem organitzat a l’Hospitalet de
l’Infant. Us parlo en clau de política municipal.
Qui no s’ha adonat que a falta d’un parell de
mesos per les properes eleccions municipals
els partits grans, que de vegades no és el mateix que els grans partits, comencen a patir cert
nerviosisme i entren en una guerra de titans, on
generalment, només hi cap la desqualificació i
“el tu més”.
Prometen, per obtenir un vot... I després del vot...
molt sovint, el vent s’emporta les promeses.
Els partits grans uneixen forces perquè no
s’acabi el bipartidisme i per desempallegar-se
dels més dèbils, o simplement d’aquells que
LA
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no creiem que la política sigui un corral tancat
on són sempre els mateixos qui dirigeixen els
nostres destins, però vés per on, són incapaços
de posar-se d’acord per acabar amb la pobresa
infantil o fins i tot, amb la pobresa energètica. I
què podem dir d’aquell sector de la societat que
clama una mica d’atenció per no tenir una vida
digna com diu la nostra famosa Constitució,
quina Constitució!! La que ara serveix de capa
protectora, com molts anys va servir la nostra
senyera, perquè algú es pogués mantenir al
poder, i cadascú que ho interpreti com millor
li sembli.

La majoria d’ells són molt millors que aquells
que d’alguna manera ens manen,o millor, ens
dominen, com el sistema financer o els grans
mercats, que són freds, implacables amb la majoria, mentiders, trampistes...

En alguns mítings electorals parlen d’un col·
lectiu minoritari que s’anomenen “indignats”. El
que m’estranya és que aquest col·lectiu, que
no és minoria, sigui tan extremadament pacífic.

Perquè del que podeu estar segurs és que des
de la Federació d’Independents de Catalunya
vetllarem per la qualitat de vida de tots els nostres veïns i veïnes.

Per tot això, des de la FIC volem crear una
política social encaminada a donar el millor
servei possible al ciutadà; i generar polítiques
socials enfocades a millorar la qualitat de vida
dels nostres veïns amb polítiques de proximitat
i deixant de banda altres interessos que, com
tots us imagineu quins són, no cal esmentar.

Episodis de la nostra història

Març 2015

LA CRISI ECONÒMICA I DE SUBSISTÈNCIES
DE 1866-68 AL MUNICIPI DE VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE L’INFANT
A principi de
1866, va esclatar la primera
crisi financera de la història
del capitalisme espanyol. El
detonant van ser els baixos
rendiments de les companyies ferroviàries que van ensorrar els bancs i les societats de
crèdit.
Joan Vernet i Borràs

Un cop acabada la primera fase de
la construcció de la xarxa ferroviària
estatal, la pèssima situació de l’economia
espanyola, durant els darrers governs de
la reina Isabel II, va provocar que, quan
van començar a explotar les línies, no
s’acomplissin les expectatives de benefici
per part dels inversors, ja que eren poques
les mercaderies i els passatgers per a
transportar i el valor de les accions de les
companyies ferroviàries es van desplomar.
A aquesta crisi financera s’hi va ajuntar la
greu crisi de subsistències dels anys 1867
i 1868 motivada per les males collites i la
falta de previsió del govern que va exportar
bona part del blat de les collites de 186566 per a reduir el dèficit de la balança
comercial, la qual cosa va comportar una
pujada dels preus del blat del 60%. Tot
plegat, va provocar fam i molta misèria
entre les classes populars per l’escassetat
dels aliments bàsics i la manca de treball.
Els sectors més afectats van ser les zones
rurals i els barris pobres de les ciutats.
Tenim notícia de la crítica situació del
nostre municipi, en aquells anys, per
les cròniques que el corresponsal de
Vandellòs (possiblement el mestre Ramon
Roca) trametia al Diario de Tarragona.
Ens presenta una situació dramàtica
de fam i de misèria agreujada per les
pèssimes collites de l’any 1867.”La
cosecha de cereales ha sido escasísima a
consecuencia de la grave sequía de este
año. La de almendras, que constituye
la principal riqueza del país, inexistente
porque la nieve que cayó en el mes de
marzo quemó completamente la flor de los
almendros. Los viñedos, por razón de la
enfermedad del oídium y demás accidentes
atmosféricos, reducen a la nulidad la
cosecha vinícola. La cosecha olífera, que
presentaba un aspecto más halagüeño,
ha defraudado nuestras esperanzas por
haberse apoderado de ella la terrible
enfermedad de la palomilla o mosca que

Imatge de recurs de les escultures que hi ha al Molí de Vandellòs, on
es representen les feines del camp. FOTO: EDUARD MARGALEF

inutiliza su fruto (...) sin un jornal en ninguna
parte y el precio del pan subido hasta las
nubes (...) innumerables brazos tienen que
estar cruzados por no encontrar ocupación
que les proporcione medios para alimentar
a sus desvalidos hijos”.
En una altra crònica exposava: “Las gentes
de las poblaciones inmediatas emigran
a bandadas dirigiéndose a Barcelona y
otros grandes centros de población por
cuyo efecto la mendicidad aumenta de una
manera espantosa”.
Aquest corresponsal, en totes les seves
cròniques, sol·licitava al Govern que es
comencessin les obres de la carretera que
des de Móra empalmaria amb l’estació
de l’Hospitalet, que estava en fase de
tramitació: “único medio de evadir la
miseria de la clase trabajadora”.
La crònica més tètrica la va publicar, el
dia 13 de juny de 1867, el diari madrileny
“La Correspondencia de España”, en ferse ressò de la situació que explicaven
els diaris de Tarragona.”La miseria
más espantosa reina en la comarca
de Vandellòs, provincia de Tarragona;
familias enteras hace tiempo que no
llevan a la boca otra cosa que el fruto del

algarrobo unido con el pan de cebada;
todo son lamentos, poca animación entre
las gentes, desdichas y aflicción por todas
partes”.
Malgrat aquestes demandes, el projecte
de la carretera va patir molts entrebancs.
Finalment es va aprovar, l’abril de 1873,
per recomanació d’Estanislau Figueres,
aleshores primer president de la República,
per la seva relació familiar amb el poble
de Tivissa. Tanmateix, aquesta carretera
no es va acabar definitivament fins l’any
1884.
La greu crisi econòmica i de proveïments
dels anys 1867-68 fou un dels motius
perquè, el general Prim, després de
diversos intents fallits, aconseguís el
destronament de la monarquia borbònica
amb la Revolució de Setembre -la
Gloriosa- de l’any 1868 que donaria pas
al Sexenni Democràtic (1868-1874).
Aquest període va representar el primer
intent a l’Estat espanyol d’establir un
règim democràtic: primerament amb la
monarquia parlamentària
d’Amadeu
I (1871-73) i després amb la Primera
República (1873-74). Frustrats aquests
intents, es restablí la monarquia borbònica
amb el fill d’Isabel II, el rei Alfons XII.
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GAIREBÉ UN CENTENAR DE DONES
CELEBRA SANTA ÀGUEDA
El 5 de febrer, a l’Hospitalet; i el 8, a Vandellòs i Masriudoms

Q

uasi cent dones van celebrar el mes passat la festa
en honor de Santa Àgueda:
una trentena a l’Hospitalet de l’Infant,
el dijous 5 de febrer; una trentena a
Vandellòs, el diumenge 8 de febrer; i
gairebé trenta a Masriudoms, el mateix diumenge.
A l’Hospitalet de l’Infant, com a alcaldessa va ser proclamada Paquita
Cornejo; i com a regidores, Montserrat Solé i Amalia Jiménez. La senyora
més gran del poble (94 anys), Joaquima Malapeira, va rebre un homenatge a casa seva.
A Vandellòs, Montse Vives va ser nomenada alcaldessa; i Teresa Espelta i
Paquita Margalef, regidores. L’homenatge el van rebre la dona més jove
del poble, Arlet Fuguet, que té un 1
any; i la dona més gran present a la
festa, Emilia Vernet, que té 88 anys.
I a Masriudoms s’hi va homenatjar a
la dona més gran, Montse Rovira, de
85 anys.
Als tres pobles, les participants van
assistir a la Santa Missa, es van beneir les tradicionals coques i va tenir
lloc un dinar de germanor, amb sorteig de regals inclòs. g

L’XI Festa de l’Oli de Vandellòs atrau unes 350 persones
Unes 350 persones van participar el diumenge 11 de gener a l’XI Festa de l’Oli de
Vandellòs, segons ha explicat la Cooperativa Agrícola de Vandellòs, que va organitzar aquesta jornada gastronòmica amb
la col·laboració de l’Ajuntament, el Centre
Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) i l’Associació de Jubilats de
Vandellòs.
Tots els participants van poder gaudir d’un
esmorzar popular on van poder tastar l’oli
nou de la Cooperativa. Després, hi va haver una tirada oberta de bitlles i com a novetat, una ballada de sardanes.
A més, una cinquantena de persones, van
prendre part en la jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de l’Oli, més
conegut com a ‘Molí de Vandellòs’, que va
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oferir Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i la
Vall de Llors. En aquesta campanya s’han
recollit més de 150.000 kg d’olives i s’han

produït 25.000 litres d’oli. La Cooperativa
Agrícola de Vandellòs disposa d’uns 7.000
litres per vendre.

Març 2015

APROVAT DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST
MUNICIPAL CONSOLIDAT PER AL 2015
Per un import de 20,7 milions d’euros, a la sessió plenària del 29 de gener

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el passat 29 de gener, el
pressupost consolidat de la Corporació per a l’exercici econòmic de 2015, amb
8 vots a favor (6 del PSC, 1 de la FIC i 1 del
regidor no adscrit); i amb els 5 vots en contra
de CiU.
El pressupost consolidat, que està integrat
pel de l’Ajuntament, els patronats municipals (el de Música, el de la Llar d’Infants i el
de Comunicació) i les empreses municipals
(IDETSA i Llastres Serveis Municipals SL)
és de 20.739.741 euros. El gruix del pressupost consolidat correspon al pressupost
de l’Ajuntament pròpiament dit, que aquest
2015 serà de 19.106.950 euros.
Pel que fa a les despeses del pressupost de
l’Ajuntament, destaca la inversió prevista, de
5.091.693 euros. Aquesta xifra representa
un increment del 40,6% en relació amb la
inversió de l’any 2014 (1,5 milions d’euros
més).
“Totes les inversions es faran sense incrementar les taxes i els impostos municipals,
que l’any 2015 es mantindran congelats per
segon any consecutiu; i sense incrementar tampoc l’endeutament municipal, que
és molt reduït’, ha precisat l’alcalde, Alfons
Garcia. Perquè les butxaques dels veïns i
les veïnes tampoc es vegin afectades per la
disminució de les aportacions de les altres
administracions a la Llar d’Infants i a l’Escola de Música, l’Ajuntament assumirà l’increment del cost d’aquests serveis, perquè els
usuaris no hagin de pagar-ne més.
Amb la voluntat d’”atendre les persones i
fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica,
que són les prioritats de l’equip de govern”,

l’Ajuntament continuarà contractant veïns a
l’atur a través del Pla d’ocupació municipal i
mantindrà les línies de subvenció a les entitats locals i també els ajuts socials i per a la

implantació d’empreses, per la contractació
de treballadors, així com per a la comercialització del producte local”, ha afegit l’alcalde,
Alfons Garcia. g

LES PRINCIPALS INVERSIONS PREVISTES

De les més de vuitanta inversions previstes per al 2015, destaquen les de la remodelació del pavelló esportiu de l’Hospitalet de l’Infant, l’inici de la construcció
de la “Casa de Cultura’, on s’ubicaran els mitjans de comunicació municipals, el
Casal d’entitats i el Casal de Joves; i la continuació de la rehabilitació de l’antic
Hospital, corresponent a la part nord. Per poder tirar endavant aquest projecte de
l’hospital gòtic, el consistori ha demanat a l’Estat que subvencioni l’obra a través
del programa de l’1,5% Cultural.
Altres inversions destacades són la millora de serveis i enllumenat de la urbanització Vanessa Park, la millora de diversos carrers de Vandellòs, Masriudoms i
Masboquera; l’ampliació de la xarxa de carril bici de l’Hospitalet a la zona marítima; la millora de la plaça Drs. Gil Vernet de Vandellòs; la implantació de mesures
d’estalvi i eficiència energètica a diversos equipaments municipals; i l’habilitació
de dos accessos a la llera del riu Llastres, al nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant.

PANTALLES INFORMATIVES TÀCTILS, TAMBÉ ALS CASALS
DE MASRIUDOMS I DE MASBOQUERA
El consistori ha instal·lat una pantalla
informativa tàctil al Casal de Masboquera i una altra al Casal de Masriudoms. Mitjançant aquestes pantalles
interactives, la ciutadania no només
pot consultar el tauler electrònic ( l’eTAULER) i cercar qualsevol edicte o
anunci oficial vigent, sinó també les
actes de les juntes de govern local.
També pot accedir de forma fàcil i
ràpida a altres continguts d’interès
local, presents al web de l’Ajunta-

ment, 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.
Des de l’any passat, 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, comptem també amb
aquest tipus de pantalles.
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MÉS DE
19.000 EUROS,
RECAPTATS
PER LA
MARATÓ DE TV3

19.192 euros és la quantitat total exacta que s’ha aconseguit recaptar al municipi per la Marató de TV3, dedicada
en la seva darrera edició a les malalties
cardiovasculars. En concret, 9.722 euros, a Vandellòs; i 9.470 euros, a l’Hospitalet de l’Infant.
La majoria d’aquests diners es van
aplegar el passat 13 de desembre, que
és quan es va celebrar el gruix d’actes
solidaris per aquesta bona causa, tant
a un poble com a l’altre.
Durant els dies previs i posteriors a
aquest dia també es van dur a terme
altres activitats de suport a la Marató.
A Vandellòs, el programa d’actes solidari va finalitzar el 14 de desembre; i a
l’Hospitalet de l’Infant, el 24 de gener.
La regidora de Cultura i Festes, Àngels
Pérez, ha destacat aquest rècord de diners recaptats al municipi (l’any passat,
van ser uns 17.000 euros) i ha felicitat
els veïns, entitats i comerços del municipi que van organitzar els actes, amb
la col·laboració de l’Ajuntament; i totes
les persones que hi van participar.

REALITZAT UN SIMULACRE
D’EMERGÈNCIA NUCLEAR

El va organitzar l’Ajuntament per posar a prova el seu pla
d’actuació municipal en cas d’emergència

L

’Ajuntament ha organitzat un simulacre d’emergència nuclear, a través
del seu departament de Protecció Civil. Amb aquest exercici d’activació del Pla
d’actuació municipal en emergència nuclear (PAMEN), que va tenir lloc el passat 18
de desembre, el consistori ha volgut posar
en pràctica el contingut d’aquest document,
que inclou un conjunt de previsions de caràcter material i organitzatiu, per informar
i protegir la població en cas d’emergència
nuclear.
“La idea és que tots els membres que formen part de l’estructura organitzativa prevista al PAMEN: Policia Local, brigada municipal, administratius i tècnics de l’Ajuntament,
voluntaris de Protecció Civil, personal sanitari, mitjans de comunicació municipals, etc;
tinguin clar com haurien d’actuar en cas que
es produís una emergència nuclear i revisar
els protocols d’actuació previstos. Per això,
de moment, no s’ha volgut involucrar la població”, ha explicat l’alcalde, Alfons Garcia.
Per això, una vegada finalitzat el simulacre,
es van convocar unes reunions i es van elaborar uns informes on s’ha avaluat el resultat
de l’exercici, per tal d’introduir millores i intentar solucionar les mancances detectades.
En aquest simulacre hi va participar al voltant
d’un centenar de persones, entre treballadors
de la brigada municipal, administratius i tècnics de l’Ajuntament, Policia Local, personal
sanitari, voluntaris de Protecció Civil, la Creu
Roja, els mitjans de comunicació municipals,
dos representants de la Subdelegació del
Govern a Tarragona, etc.
A més, dos representants de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de

Catalunya i diversos membres dels Mossos
d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat
hi van assistir com a observadors.
Al capdavant d’aquest estructura organitzativa hi va estar el Centre de Coordinació
Municipal (CECOPAL), integrat per l’alcalde,
la secretària de l’Ajuntament, la regidora de
Seguretat i Protecció Civil, el tècnic municipal de Protecció Civil i els caps dels diferents serveis operatius i els seus substituts.
El darrer simulacre d’emergència nuclear
que s’havia fet al municipi va tenir lloc el 22
de novembre de 2012.
Conveni signat per Interior i l’ANAV
D’altra banda, el Departament d’Interior i
l’Associació Nuclear d’Ascó- Vandellòs II,
A.I.E (ANAV) han signat recentment un conveni de col·laboració per garantir una eficaç
i segura intervenció en cas d’emergències
nuclears.
L’acord té com a objectiu actualitzar alguns
aspectes en l’actuació i la coordinació dels
efectius i els recursos propis de les centrals
nuclears i els Bombers de la Generalitat,
dins el marc del PENTA i el PEI. g

Aplegats 5.000 euros a l’Hospitalet, per la
investigació d’una malaltia ultra-rara
El passat 28 de desembre, el poliesportiu cobert de l’Hospitalet de l’Infant
va ser l’escenari d’un acte benèfic per a la investigació del síndrome hemolític urèmic atípic (SHUa). L’organització d’aquest acte la va impulsar
una veïna del poble que pateix aquesta malaltia, Merche Forte, amb el
suport de l’Asociación Síndrome Hemolítico Urémico Atípico de España
(ASHUA) i la col·laboració de l’Ajuntament i diverses empreses.
Els diners recaptats en aquest acte, 5.013 euros, serviran per finançar
les investigacions d’un grup del Centro de Investigaciones Biológicas
(CSIC) a l’entorn d’aquesta malaltia ultra-rara que afecta principalment
els ronyons (més info a: www.ashua.es)
Aquest grup necessitava 10.000 euros per començar a tirar endavant el
seu projecte, tot i que la quantitat òptima a assolir era de 20.000 euros.
Aquesta xifra s’ha superat, perquè ha aconseguir aplegar un total de
LA
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29.555 euros, que es destinaran íntegrament a futures investigacions,
segons ha explicat Merche Forte, que agraeix a tothom la seva aportació.
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ELS TREBALLS DE MILLORA DE
L’ACCÉS PRINCIPAL A L’HOSPITALET
FINALITZARAN EN BREU

Aquestes obres estaran enllestides després de Setmana Santa, segons es preveu

L

es obres de millora de l’accés viari de
l’antiga carretera comarcal C-44 a l’Hospitalet de l’Infant, que van començar al
gener, s’estan executant a bon ritme. Segons
es calcula, després de Setmana Santa estaran
enllestides, tot i que és probable que abans es
pugui obrir al trànsit la part afectada i els vehicles hi puguin circular, sense haver d’utilitzar el
pas provisional alternatiu que es va habilitar al
vial contigu de la Porrassa.
Així doncs, falta poc perquè finalitzin aquests
treballs amb què el consistori pretén no només millorar l’accés principal 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 l’antiga carretera de Móra en
la trama urbana. Amb aquest projecte, l’Ajuntament també vol millorar la imatge de l’entrada
principal al poble, fer que tingui aspecte d’avinguda urbana; i millorar la circulació de vehicles
i vianants en aquesta zona.
En el tram de més de 250 m de longitud afectat per les obres, recordem, hi ha prevista una

FOTO: TEO CASTILLO

calçada per a la circulació dels vehicles amb
dos carrils, un per a cada sentit de circulació,
separats per una mitjana verda; voreres amb
arbres a banda i banda i també un espai per
l’aparcament en línia a cada costat.
També es farà un carril-bici a un dels costats
(al de la urbanització la Porrassa) i una nova
zona verda amb parc infantil a l’entrada 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 velocitat 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, es substituirà l’enllumenat; es milloraran
les xarxes de servei i s’hi instal·larà mobiliari
urbà (papereres, bancs, font, jocs infantils,
aparca-bicicletes) i senyalització. g

NOU PAVIMENT, A
DIVERSOS CARRERS
DE VANDELLÒS I
MASRIUDOMS

FOTO: TEO CASTILLO

Les obres del carril bici, en marxa
A mitjan febrer es van iniciar les obres
de la xarxa de carril bici prevista a
l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta xarxa
que estarà a l’abast de la ciutadania el
mes de maig, tal com es preveu, unirà
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.
Tindrà gairebé dos quilòmetres de

carrils bici, dos sentits de circulació i
es desenvoluparà damunt 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 que ara s’està executant 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, que estarà
situada al sector de la Porrassa.

A la darrera sessió plenària, del 25 de febrer, es va
aprovar l’adjudicació de les obres de pavimentació del
carrers Joan Miró i Pau Casals i de l’entorn de la Plaça Catalunya de Vandellòs; i dels carrers Sant Josep i
Eres de Masriudoms.
D’ambdues obres se’n farà càrrec l’empresa SERVIDEL SLU, per un import d’uns 140.800 euros, en el
cas de les de Vandellòs; i d’uns 162.800 euros, en el
cas de les de Masriudoms. El termini d’execució dels
treballs, en tots dos casos, serà de quatre mesos.
A Vandellòs, la superfície afectada per les obres serà
de 1.328 metres quadrats; i a Masriudoms, de 733
metres quadrats, ubicats als seus respectius nuclis
antics. Tant en un poble com en un altre, els treballs
consistiran en la renovació dels paviments existents
a les calçades i voreres dels carrers esmentats; i de
la xarxa d’aigües residuals i pluvials, així com en la
preinstal·lació per soterraments dels serveis aeris d’altres companyies, com ara els de telefonia i electricitat;
senyalització i mobiliari urbà. A Masriudoms, a més,
s’hi renovarà la xarxa de distribució d’aigua potable.
Amb la remodelació d’aquests carrers, l’Ajuntament
vol continuar amb el procés de reurbanització i millora
dels nuclis antics del municipi, que ha desenvolupat
durant els darrers anys.
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UNES OBRES PERMETRAN
DEIXAR AL DESCOBERT LA
BASE DE L’ANTIC HOSPITAL
S’estan rehabilitant
els espais exteriors
del poblat Hifrensa
A hores d’ara s’estan realitzant les obres
plantejades al Projecte de rehabilitació dels
espais exteriors (comunitat Recte) del Poblat
Hifrensa. Aquest projecte proposa actuar al
sòl existent entre l’edifici de la comunitat Recte i els garatges, al poblat Hifrensa, per tal de
rehabilitar-lo amb els criteris que va proposar
el cèlebre arquitecte Antonio Bonet Castellana
quan va crear el conjunt del Poblat.
Les actuacions previstes se centren en el condicionament d’aquest espai (que es pot veure
a la foto) i consisteixen en la substitució de
les graves existents per unes de noves a una
cota una mica més rebaixada de l’actual per
marcar de forma més clara els passos formigonats; i en la incorporació d’elements de mobiliari urbà i vegetació, per generar un ambient
més agradable. També s’ajustaran els registres de les instal·lacions existents.

Ventura Inglés rep el
reconeixement de la
Direcció General de
Policia i Guàrdia Civil
Ventura Inglés Grau, més conegut com “el
maño de l´Hospitalet”, va rebre una Menció
Honorífica – Categoria B per part de la Direcció General de Policia i Guàrdia Civil el passat
mes de novembre a Tarragona, en el marc de
la celebració del VIII Dia de la Seguretat Privada. En aquest acte es va reconèixer el treball
realitzat per diferents empreses i institucions
públiques i privades en l’àmbit de la seguretat
privada.
En Ventura, que en breu es jubilarà, ha desenvolupat la seva tasca professional com a Cap
d’Equip de Seguretat Física a la Instal·lació
Nuclear Vandellòs I durant més de 25 anys.
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Són uns treballs d’adequació d’una part de la Plaça
Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant

A

l tancament de La Revista justament s’acabaven d’iniciar les
obres del Projecte d’adequació de
la plaça Berenguer d’Entença a la base
del mur de l’antic hospital de l’Hospitalet
de l’Infant. Aquests treballs deixaran al
descobert bona part del mur, que actualment es troba per sota del nivell de la
plaça, tal com es va poder comprovar durant les obres de restauració del mur de
ponent de l’antic hospital que es van dur a
terme recentment. En aquestes obres es
va descobrir l’arrencada del mur, a hores
d’ara emmascarat pel nivell del paviment
de la plaça.
Aquesta nova intervenció prevista a l’antic hospital tindrà una doble finalitat: d’una
banda, permetrà una millor interpretació
de l’envergadura d’aquest conjunt edificat,
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN); i d’altra banda, una millor ventilació i protecció del parament.
Amb aquests objectius, l’empresa adjudicatària de les obres (Construccions Josep
Arenas SL), reordenarà part de la plaça
resseguint el mur, desmuntant el paviment
actual i excavant les terres sobreposades
que tapen l’arrencada del mur, deixant un
acabat amb graves, per facilitar el drenatge de les aigües pluvials.

El nou espai de separació entre el paviment de la plaça i el mur de l’antic hospital
tindrà una dimensió variable d’entre dos i
quatre metres i constituirà una franja de
separació entre els vianants i el monument, per evitar possibles agressions en
la seva base.
Aquests treballs estaran enllestits en un
termini de dos mesos, segons calcula
l’empresa i costaran uns 50.000 euros. g

Remodelació de l’enllumenat i la
xarxa d’aigua potable, a Vanessa Park
També han començat fa
poc les obres incloses
al Projecte per la remodelació
d’enllumenat
públic, xarxa d’aigua
potable i instal·lació de
tubs amb arquetes per
la futura xarxa de telecomunicacions al carrer
Sajolida de la urbanització Vanessa Park.
La voluntat de l’Ajuntament és que aquesta
sigui una primera actuació que amb posteriors actuacions similars s’estengui a la resta de la urbanització, per adequar-la. La rasa per al pas
de les noves instal·lacions discorrerà en
la seva major part per la calçada, a tocar la vorera. Per la col·locació de les

noves columnes d’enllumenat públic,
s’eixamplarà en alguns punts la vorera.
D’aquestes obres se’n farà càrrec l’empresa adjudicatària: Retorvan SL, per un
import d’uns 104.000 euros, durant un
termini de dos mesos.

Economia i treball
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AQUEST MES DE MARÇ S’OFERIRÀ SERVEI DE
FIBRA ÒPTICA AL POLÍGON LES TÀPIES I
Aquesta és la darrera fase del projecte que ha impulsat l’Ajuntament

L’entrada al polígon després de les obres de millora
de la rotonda d’accés fetes recentment.

A

l tancament de La Revista, s’estava
duent a terme la darrera fase del projecte que ha impulsat l’Ajuntament
per dotar el polígon Les Tàpies I d’una xarxa
de telecomunicacions de nova generació.
Aquesta fase consisteix en l’estesa dels fils
de fibra òptica pels tubs que es van col·locar
a finals de l’any passat. Un cop s’hagin passat tots els fils per aquests tubs, el consistori
podrà oferir servei de fibra òptica als empresaris ubicats en aquest polígon, amb la col·
laboració de la Xarxa Oberta de Catalunya
(XOC).
Aquest servei, que permetrà als usuaris connectar-se a Internet amb una velocitat de com

EMPRENEDORS

a mínim 100MB per segon simètrics, estarà
disponible en aquest sector a finals d’aquest
mes de març, segons preveu l’empresa municipal de promoció econòmica, IDETSA.
Aquesta empresa municipal s’ha convertit recentment en operador de telecomunicacions
per subministrar-lo i gestionar-lo.
Mentrestant, per tal garantir a les empreses
tecnològiques que s’han instal·lat al polígon, i
en concret al Viver Tecnològic, una connexió
a Internet d’alta velocitat i de qualitat, s’hi ha
configurat un sistema de seguretat per radioenllaç.
Amb aquesta xarxa de telecomunicacions
de nova generació, que serà una realitat als

SAE: 977 820 820

“La idea és mantenir les empreses que hi ha
actualment en aquest polígon que està tan
ben ubicat (a la carretera C-44, al costat dels
enllaços de l’autovia A-7 i l’autopista AP-7) i
atreure empreses noves al municipi, especialment relacionades amb les tecnologies de
la informació (TIC)”, ha afegit Garcés en el
mateix sentit. g

Molt més que una
companyia constructora

Aquests serveis són: construcció, metal·
lúrgia (construcció de peces prefabricades),
enginyeria, treballs forestals i fabricació de
components nuclears. No obstant això,
l’empresa està especialitzada en treballs
destinats a la indústria nuclear.

Des del passat 24 d’octubre de 2014, s’ofereixen a través de la ‘Companyia Constructora
Gussinyer’ diversos serveis que van més enllà del sector de la construcció, contràriament
al que es podria deduir pel seu nom. “Són
serveis amb uns denominadors comuns:
l’enginyeria i la tecnologia”, explica el propietari d’aquesta nova empresa local, Joaquim
Pérez Gussinyer, partidari de “diversificar el
negoci i aprofitar-ne les sinèrgies”.

polígons industrials Tàpies I i II i en un futur
podrà donar servei als veïns i les zones residencials, l’Ajuntament pretén “crear un pol
d’atracció de noves empreses, augmentar la
competitivitat de les empreses existents al
polígon, i generar nous llocs de treball”, ha
afirmat el regidor de Promoció Econòmica,
Miguel Ángel Garcés.

Així, està fabricant per la central nuclear de
Garoña uns bidons per emmagatzemar residus. També ha fet algun encàrrec per Enresa i està pendent d’uns contractes amb
les centrals d’Ascó i Vandellòs I.
En Joaquim, però, no es vol limitar al mercat estatal i aspira a obrir-se al mercat francès, on segons destaca hi ha més d’una
cinquantena de reactors nuclears. Per això,
està establint diversos contactes al país veí
i està intentant aliar-se amb altres empreses de Tarragona i amb grans companyies,

amb la idea de poder formar part també del
projecte del reactor experimental de fusió
ITER, que s’està construint a Cadarache (al
sud de França) i gestionant a Barcelona.
Amb aquestes metes, aquest veí de l’Hospitalet de l’Infant està treballant des de la
seva oficina tècnica, ubicada al Viver Tecnològic, al polígon Les Tàpies. Al mateix
polígon disposa d’una nau, d’uns 1.500 m2,
on fabrica els components per a la indústria
nuclear; i d’un taller de més de 100 m2, on
guarda la maquinària per realitzar els serveis forestals. El seu negoci dóna feina a
6 treballadors i en breu s’incorporaran a la
plantilla tres empleats més, segons assegura.
Més informació a: www.gussinyer.com i
info@gussinyer.com
LA
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Economia i treball

Dos cursos amb
certificat de
professionalitat,
en marxa
Aquest 2015 s’estan impartint al Viver
d’Empreses dos cursos de formació ocupacional amb certificat de professionalitat: un d’Organització i gestió de magatzems i un altre de Serveis de restaurant.
L’empresa municipal de promoció econòmica, IDETSA, va sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya la possibilitat
d’oferir aquests cursos, adreçats prioritàriament a treballadors/es desocupats/des que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i aquest
organisme se la va atorgar.
Per aquest motiu, des del passat 29
de desembre un total de 19 alumnes
estan fent el curs d’Organització i
gestió de magatzems, de 500h teòriques-pràctiques; i des del passat 13
de febrer, una quinzena d’alumnes,
el de Serveis de restaurant, de 590h
teòriques-pràctiques.
Més detalls sobre aquests cursos i
altres tipus de cursos programats per
aquest primer semestre de l’any, al
web d’IDETSA.
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ELS VIVERS D’EMPRESES,
GAIREBÉ PLENS
El nivell d’ocupació d’aquestes instal·lacions
municipals és del 83%

U

n total de 14 projectes empresarials
estan vinculats actualment als espais que gestiona l’empresa municipal de promoció econòmica, IDETSA: el
Viver d’Empreses i el Viver Tecnològic, al
polígon industrial Les Tàpies. Això representa un nivell d’ocupació del 83% i més d’una
trentena de treballadors. Precisament, a
causa de l’alt nivell d’ocupació que presenta
especialment el Viver Tecnològic, la Regidoria d’Indústria està “estudiant diferents opcions per ampliar l’oferta d’espais per l’establiment d’empreses”, segons ha explicat l’edil
que està al capdavant d’aquesta Regidoria,
Miguel Ángel Garcés.
Entre les empreses que s’han instal·lat recentment al municipi, destaquen les que
s’han incorporat al Viver Tecnològic: PROFILE, de serveis relacionats amb les tecnologies de la informació (TIC) i desenvolupament
de programari, amb seus a Madrid i a Barcelona i ara també a l’Hospitalet de l’Infant,
gràcies a la connectivitat d’alta qualitat que
se’ls ha ofert (com comentàvem a la pàgina
anterior); i TORO Advertising, dedicada a la

publicitat per a tots els sectors, que compta a hores d’ara amb sis treballadors i amb
perspectives de créixer en facturació.
Pels empleats d’aquestes empreses i pels
de la resta d’empreses que s’han instal·lat
al Viver Tecnològic, s’hi ha habilitat un menjador, perquè puguin treballar en les millors
condicions.
De condicions òptimes, recordem, poden
gaudir també els usuaris de la Cowmunitat,
l’espai distribuït en 8 llocs de treball que hi
ha al Viver Tecnològic, pensat per aquells
emprenedors, agents comercials, freelance,
dissenyadors i autònoms en general que estan treballant a casa i busquen un lloc tranquil per desenvolupar les seves tasques,
estar comunicats amb altres professionals i
tenir una àrea per reunir-se amb els clients.
Els preus de lloguer d’aquests espais són
molt assequibles, igual que els de les naus
i despatxos dels quals disposa tant el Viver
d’Empreses com el Viver Tecnològic. Més
informació a: www.idetsa.net. g

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip, sota la
marca ‘Terres del Mestral’
La mancomunitat que vetlla pel desenvolupament econòmic de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) ha
creat un producte turístic integral del territori. Amb aquest projecte, que ha realitzat
amb la col·laboració d’Insetur-Universitat
de Girona, mitjançant visites de coneixement al territori i la participació d’agents
públics i privats, vol donar resposta a una
de les demandes sorgides al Fòrum d’Opinió Turístic i Agroalimentari de la MIDIT.

LA
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Aquest producte, que es va presentar el
passat 16 de desembre al vespre a la Sala
Bonet Castellana de l’Hospitalet de l’Infant, combina els principals atractius dels
tres municipis, aglutinats sota la marca
de “Terres de Mestral”. Aquests atractius
giren s’estructuren en tres eixos: turisme
actiu i esportiu, turisme cultural i enogastronòmic i turisme industrial i educatiu.
A l’entorn d’aquests eixos s’organitzaran di-

verses activitats i propostes, per als diferents
públics potencials. En propers números de
‘La Revista’, ampliarem aquesta informació.
Aquest treball s’emmarca en el Pla Estratègic MIDIT 2020 i el projecte innovador
“Competitivitat i Diversificació econòmica
al territori de la MIDIT: Reinventant el futur
II”, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Fons Social Europeu i el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Turisme i Comerç

Març 2015

LES PLATGES DISPOSARAN
AQUEST ESTIU D’UNS
ITINERARIS SUBMARINS
Permetran donar a conèixer el patrimoni natural submergit

P

er donar a conèixer el patrimoni natural del
fons marí de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’Ajuntament ha encarregat a l’empresa
Serveis Ambientals Marins (SUBMON) un projecte
per a la creació d’itineraris submarins.
Aquests itineraris, que podran ser recorreguts en
superfície amb ulleres, aletes i tub, permetran conèixer i identificar les espècies i hàbitats marins
més representatius. Cal tenir en compte que a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es troba una de
les franges litorals millor conservades de la costa de Tarragona, amb fons marins que alberguen
praderies de posidònia de gran valor ecològic.
Precisament, la presència de posidònia, hàbitat de
protecció prioritària per a la Unió Europea, ha estat
un dels factors principals pel quart part de l’àmbit
marí del municipi està catalogat com a espai de la
Xarxa Natura 2000.
Perquè els aficionats al submarinisme i a l’snorkel
puguin admirar aquesta riquesa biològica, SUBMON farà un estudi del fons marí dels quatre punts
que s’han considerat els més apropiats per crear
els itineraris: la zona nord de la Platja de l’Arenal,
situada a tocar del port esportiu; la punta de Cala
Bea, ubicada entre la Platja de l’Arenal i la del Torn;
l’illot del Torn i la Platja de l’Almadrava. En aquesta
primera fase del projecte, prevista al mes de maig,
realitzarà immersions per localitzar les principals
comunitats i especies marines i alhora obtenir
imatges per elaborar posteriorment uns panells informatius submarins.

Aliança per
la promoció
turística

Un cop estiguin fets els panells i s’hagin creat els itineraris s’instal·laran els panells. La posició dels panells estarà marcada amb boies identificatives que
indicaran l’ inici i el final de l’itinerari. Tots els itineraris
s’instal·laran dintre de la zona abalisada de banyistes.
Segons les previsions, aquest nou servei es posarà
a l’abast dels usuaris de les platges del municipi el
proper mes de juny i per aquest mateix mes l’Ajuntament planeja organitzar també una exposició de les
fotografies del fons marí que s’hagin fet en el marc
d’aquest projecte.
Amb la creació d’aquests itineraris submarins, es vol
“promocionar la costa del municipi, ampliar l’oferta
d’activitats a les platges i fomentar la pràctica esportiva”, segons ha apuntat la regidora de Turisme,
Elidia López. g

La regidora de Turisme,
Elidia López, va signar
la 12a edició del conveni
corner el passat 16 de
gener al Palau de la Diputació de Tarragona. Per
mitjà d’aquest conveni,
Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant es promocionarà
conjuntament amb altres
municipis i ens turístics
públics i privats de la Costa Daurada en fires nacionals, estatals i internacionals sota el paraigua de la
Diputació de Tarragona.
El conveni corner també preveu altres accions
promocionals com ara
campanyes publicitàries
multi-canal, presència en
portals de viatges, o campanyes de comàrqueting
amb operadors turístics.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a FITUR
En el marc de les accions de promoció conjunta previstes al conveni corner, Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant va ser present a la
35a Fira Internacional de Turisme, FITUR,
que es va celebrar del 28 de gener a l’1 de
febrer a Madrid. L’alcalde, Alfons Garcia; i
la regidora de Turisme, Elidia López, van
assistir a la inauguració d’aquesta fira tu-

rística, la segona més important del món.
Una ‘Destinació Nàutica Excel·lent”
En aquesta fira, els representants dels ajuntaments que integren l’Estació Nàutica Costa
Daurada (l’Ametlla de Mar, Cambrils, Montroig/Miami, Salou i Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant), entre els quals hi havia la regidora de

Turisme, Elidia López, van recollir la bandera que els acredita com a ‘Destinació Nàutica
Excel·lent”. La bandera blava, que cada any
concedeix l’Asociación Española de Estaciones Náuticas (AEEN) reconeix aquells municipis que són considerats “ideals per a la pràctica dels esports i les activitats nàutiques” per la
qualitat i professionalitat dels serveis.
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Turisme i Comerç / Joventut

L’HOSPITALET ACULL EL ‘CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE 10 BAILES’

Més de 900 esportistes i un miler d’assistents és el balanç d’aquest esdeveniment

E

l pavelló esportiu de l’Hospitalet
de l’Infant es va omplir de gom a
gom amb motiu de la celebració del
‘Campeonato de España de 10 Bailes’, els
dies 7 i 8 de febrer. Per la pista van passar
aquell cap de setmana més de 900 esportistes de 60 clubs diferents, que van ser
avaluats per 36 jutges provinents de diverses comunitats autònomes.
Les parelles participants, de les categories
adults, junior, youth, juvenils i sènior, van
competir en deu estils diferents de ball, de
les modalitats Standard i Llatí. A més, es va
disputar la Copa i la Lliga de Promoció de
balls Standard i Llatí.
Durant el cap de setmana, es van enregistrar diferents programes de televisió que
s’estan emetent per TV3-Esport 3 en exclusiva; i un miler de persones, que va assistir
com a públic a l’esdeveniment, va gaudir de
l’espectacle en directe.

l’activitat econòmica i generar-hi negoci”,
ha afirmat la regidora de Turisme, Elidia
López.

“Tot plegat ha servit i servirà per donar
a conèixer el municipi arreu d’Espanya,
a un gran volum de gent i per dinamitzar

Per l’èxit que tenen aquestes competicions de ball, precisament, l’Ajuntament va
signar enguany amb l’empresa promotora

FOTO FÁTIMA BAUTISTA

del campionat, Publiolimpia SLU, el tercer
conveni de col·laboració per tal que l’Hospitalet de l’Infant pogués ser seu d’aquest
esdeveniment esportiu.
Podeu consultar totes les classificacions a:
www.bailaconmigo.com.g

NOUS PROGRAMES
D’ACTIVITATS JUVENILS

Neix una pàgina web
dedicada al comerç
Per donar un impuls al comerç
local, la Regidoria de Comerç ha
posat en marxa la pàgina web:
www.moltmesquecomerç.cat,
amb una versió adaptada per a
smartphones.
L’ha creada amb l’objectiu que
esdevingui la pàgina de referència del sector comercial del municipi i que sigui una eina de comunicació àgil entre els residents,
visitants i comerços i la pròpia
Regidoria.
A través d’aquest web, els comerciants poden publicar les seves
promocions, ofertes, novetats
etc; així com informar d’esdeveniments vinculats amb el comerç
local. També disposen de tota la
informació necessària per particiLA
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par als mercats temàtics que la
Regidoria organitza durant l’any.
Es tracta de crear sinèrgies entre el comerç local i la ciutadania
i d’oferir informació d’interès tant
per als comerciants (normatives,
calendaris, fires, etc.) com per
als habitants i visitants del municipi (cultura, oci, festes…)
Per aquest motiu, animem els
establiments comercials que encara no s’han adherit a aquesta
iniciativa, a posar-se en contacte
amb la Regidoria de Comerç per
tal de fer-ho (a través del correu
electrònic comerc@vandelloshospitalet.cat o del telèfon 977
82 33 28); i als que ja ho han fet,
a publicar les seves promocions,
ofertes...

El passat mes de gener es va
estrenar el nou programa d’activitats juvenils ‘Fes-t@’l teu’, que
organitza la Regidoria de Joventut; i també el nou programa ‘Tok’l
2’, que organitza la mateixa regidoria juntament amb el Departament de Joventut de Mont-roig
del Camp i Miami Platja.
El nou programa ‘Fes-t@’l teu’, de periodicitat trimestral, inclou sessions
de cinema (cada divendres: a les 21.30h, al Casal de Joves de Vandellòs; i a les 19.30h, al Casal de Joves de l’Hospitalet de l’Infant) i novament, el taller de conversa d’anglès, els dimecres de les 20 a les 21h, a
l’Hospitalet de l’Infant.
A més, conté diversos tallers i campionats. També, la festa del 6è aniversari del Casal de Joves de Vandellòs, prevista per al 14 de març; i la
‘Pasqua Jove’, que tindrà lloc del 27 de març al 5 d’abril. Totes aquestes
propostes són gratuïtes.
D’altra banda, el nou programa ‘Tok’l 2’, que és semestral, posa a l’abast
del col·lectiu jove una sortida cada mes, a uns preus molt assequibles.
Les properes sortides previstes són: la del març, Cosmocaixa i l’entrada
al simulador virtual F1, el dia 21, per 21 euros; la de l’abril, Montblanc
durant la celebració de la Setmana Medieval, el dia 25 (aquesta sortida
serà gratuïta); la del maig, Naturlandia, els dies 22 i 23, per 55 euros; i la
del juny, un bateig de submarinisme, el dia 20, per 18 euros.
Segueix-nos a:
@CasalJoves

Casal Joves

Esports
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el Barranc de Llèria. Tots tenen com a punt de
partida l’Hospitalet de l’Infant i una distància a
recórrer d’entre 5 i 20 km.
El plànol informatiu i topogràfic, que contindrà
una descripció de cadascuna de les rutes i
una base cartogràfica, estarà disponible a les
oficines de Turisme i a altres dependències
municipals (per exemple, de l’Àrea d’Esports),
a partir del mes d’abril; i a partir d’aleshores
se’n podrà fer la difusió pertinent, segons es
preveu.

QUATRE RUTES NOVES DE
SENDERISME, PER AQUESTA
PRIMAVERA
Es plasmaran en un plànol informatiu i topogràfic

L

’Ajuntament i el Centre Excursionista
Serres del Mestral han dissenyat quatre
noves rutes de senderisme al municipi,
per donar a conèixer uns senders i camins que
van rehabilitar i senyalitzar conjuntament durant els anys 2013 i 2014.

Aquestes noves rutes es plasmaran en un plànol informatiu, que el consistori ha encarregat
fer a l’empresa Piolet SL, on es marcaran els
quatre itineraris proposats: el Tomb de la Porrassa, el Tomb dels Corralets, el Tomb de la
Mola de Nadell i la Ruta pel Molló de Puntaire i

Els preus dels abonaments de
raqueta són un 30- 40% més barats

Aquests itineraris s’afegiran a la dotzena de rutes de senderisme que el consistori i el Centre
Excursionista Serres del Mestral van elaborar
també l’any 2010, perquè els ciutadans i visitants poguessin gaudir igualment de la bellesa
paisatgística del municipi, caracteritzada per la
seva combinació de mar i muntanya.
Les quatre noves rutes, a diferència de les
creades anteriorment, que tenen un caràcter
més familiar i lúdic, presenten un major nivell
de dificultat i estan més pensades per a les
persones que volen fer esport.
Amb l’edició d’aquest material informatiu
dels nous itineraris, l’Ajuntament vol “ampliar l’oferta turística i esportiva en el medi
natural de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
i difondre els recursos i el gran potencial natural del municipi”, segons ha afirmat la regidora d’Esports, Pilar Morales. g

S’ha instal·lat una
pista multiesportiva
al passeig marítim

L’Ajuntament ha instal·lat una pista multiesportiva al passeig marítim de l’Hospitalet de l’Infant, situat al costat de la Platja
de l’Arenal. En concret, a una zona verda
que hi ha prop del camp de futbol municipal.
Per fomentar la pràctica esportiva al municipi,
l’Àrea d’Esports ha congelat els preus dels
abonaments i entrades a les instal·lacions
esportives municipals per al 2015, que són
molt assequibles.
No obstant això, com a novetat, l’Àrea d’Esports ha disminuït les tarifes dels abonaments de raqueta, que inclouen la possibilitat
d’utilitzar les pistes de pàdel, tennis i frontó
(en concret, entre un 30 i un 42%). A més,
enguany els preus per a l’ús puntual de les
pistes són més barats per als abonats.
Amb aquesta rebaixa, l’Ajuntament vol incrementar el nombre d’abonaments de raque-

ta i donar resposta a l’interès creixent de la
ciutadania per aquests tipus d’esports. Per
això, precisament, va ampliar l’any passat les
pistes de pàdel de l’Hospitalet de l’Infant i ha
augmentat el nombre de classes de pàdel i
tennis i organitza més tornejos d’aquestes
modalitats esportives.
D’altra banda, l’Àrea d’Esports ha mantingut
els avantatges per als empadronats i abonats, per fidelitzar els usuaris.
Les famílies, els joves, els jubilats, i els discapacitats també segueixen gaudint d’unes
tarifes més reduïdes en les instal·lacions esportives municipals.

És una pista de 20x10 metres, apta per a
la pràctica de diversos esports o activitats
de lleure a l’aire lliure, com ara: futbol,
bàsquet, handbol, hoquei, bàdminton,
voleibol, gimnàstica, jocs infantils, etc.
Està envoltada per una tanca de fusta i té
un paviment de gespa artificial.
Per poder muntar aquesta pista, que és
d’ús públic i gratuït, el consistori ha disposat de l’autorització per fer les obres de la
Direcció General d’Ordenació del Territori
i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, amb l’informe previ favorable del
Servei Provincial de Costes a Tarragona.
LA
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VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT,
SEU DEL TRIAL DE LES NACIONS 2015
Aquesta prova internacional de motociclisme s’hi disputarà del 18 al 20 de setembre

E

l municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant serà l’escenari del Trial de les
Nacions 2015, els dies 18, 19 i 20 de
setembre. Aquesta prova internacional reunirà els millors pilots de l’especialitat, procedents de 24 països diferents, tant en categoria masculina com en femenina.
La presentació d’aquest esdeveniment va
tenir lloc el passat 18 de febrer a l’Auditori
de Vandellòs i va anar a càrrec de l’alcalde,
Alfons Garcia, acompanyat per la regidora
de Turisme i Comerç, Elídia López i la diputada provincial Judit Fàbregas; i dels representants de les entitats que l’organitzen:
el president del Moto Club Tarragona, Josep
M. Busquets; i Joan Berenguer, del Centre
Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
(CCERV).
També hi va assistir el que serà un dels grans
protagonistes de la cursa, el pilot tarragoní Albert Cabestany, així com directius de la Federació Espanyola i Catalana de Motociclisme;
la representant territorial de l’Esport, Gemma
Solé; i un altre destacat pilot, en aquest cas
d’enduro, el cambrilenc Iván Cervantes, que
va voler donar el seu suport a la prova.
L’alcalde Alfons Garcia va destacar la importància que té per al municipi acollir una
prova d’aquest nivell, per la seva projecció
internacional; i Joan Berenguer va explicar
que s’han buscat els espais per configurar un
recorregut que estarà a l’alçada d’una competició d’aquest tipus.
El president del Moto Club Tarragona, Josep
Maria Busquets, va destacar que l’organització es deu en gran part a la coincidència amb

Novetats a la 6a
Cursa de la Portella
Al tancament de ‘La Revista’ encara era
obert el període d’inscripció a la 6a Cursa de muntanya la Portella, prevista per
al diumenge 1 de març i organitzada pel
Centre Excursionista Serres del Mestral
amb l’Ajuntament i la seva Àrea d’Esports; i el suport d’ una vintena d’empreses i entitats.
Per aquesta edició, l’organització ha
preparat nous circuits i, per primera vegada, curses infantils, perquè tothom
pugui gaudir dels paisatges espectaculars per on transcorre aquesta competició. En el proper número de la revista
municipal, farem un balanç d’aquest esdeveniment esportiu.
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els 50è aniversari del Trial de Tarragona, la
prova més antiga de quantes es disputen al
territori nacional que s’ha celebrat en diverses ocasions a Vandellòs (1997-2001).
D’altra banda, el pilot Albert Cabestany, que
pertany al Moto Club Tarragona i és l’únic que
ha guanyat la prova tarragonina en categoria
absoluta i el que compta amb més victòries
en l’historial del Trial de les Nacions (13 ocasions), va afirmar que per ell és un somni fet
realitat que aquesta prova se celebri a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, on ell va començar a donar les seves primeres passes
com a pilot absolut.
Detalls de la competició
En l’acte es van donar a conèixer alguns detalls fins aleshores desconeguts de la prova,
com per exemple que l’Hospitalet de l’Infant

comptarà amb algunes zones indoor al costat
del passeig marítim del municipi del tot accessibles per al públic. La resta se situaran
en plena muntanya. En total hi haurà 17 quilòmetres de recorregut.
La prova reunirà tres proves diferents: el divendres 18 de setembre tindrà lloc una prova
del Mundial individual femení –la quarta i última del certamen que determinarà qui s’adjudica el títol; el dissabte 19, el Trial de les
Nacions femení; i el diumenge 20, el Trial de
les Nacions masculí.
Serà la tercera vegada que l’estat espanyol
organitza aquesta gran cita, després de les
edicions celebrades l’any 2000, a Seva (Barcelona), i el 2004, a Còrdova.
Més detalls a: www.tdnspain.com. g

Mig miler de participants, a la
Cursa de Sant Silvestre
La 3a edició de la Cursa de
Sant Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament, va aplegar
uns 500 corredors, el passat 28 de desembre.
Els guanyadors d’aquesta
competició van ser Youness
El Hannach, del Club Esportiu Penedès, en la categoria masculina; i Pilar Rus
del Borges Trail, en la categoria femenina. Pel que fa
al palmarès local, David O’Callaghan va aconseguir l’or masculí; i Tamara Roldán, l’or femení.
Aquesta cursa es va incloure al projecte ‘Valor 2017’, que és la marca identitària dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, per potenciar la pràctica esportiva entre totes les edats.
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S’estan fent franges de
protecció contra incendis a la
zona de muntanya de Gavadà

S’HAN REALITZAT TASQUES DE
NETEJA FORESTAL A L’ESPAI
D’INTERÈS NATURAL LA
ROJALA-PLATJA DEL TORN
L’Ajuntament ha contractat a una empresa local
per prevenir incendis i generar ocupació

R

ecentment s’han dut a terme tasques de neteja forestal a la carretera d’accés des de l’antiga N-340 fins a la platja del Torn, dins
de l’espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) La Rojala-Platja del Torn. D’aquesta manera, l’Ajuntament ha posat en marxa un
pla pilot de gestió forestal que han coordinat conjuntament la Regidoria
de Medi Ambient, l’empresa municipal de promoció econòmica IDETSA
i l’Associació d’Empresaris del municipi (ADE), amb l’objectiu de millorar
i conservar l’entorn, prevenir incendis i alhora formar i facilitar feina als
veïns del municipi que es troben en situació d’atur.
Amb aquesta finalitat, l’empresa de l’Hospitalet de l’Infant a la qual el
consistori ha encarregat aquests treballs (Companyia Constructora Gussinyer), va contractar dos oficials forestals del terme municipal que estaven desocupats. Aquests empleats, que van ser formats prèviament per
IDETSA mitjançant els cursos que organitza al Viver d’empreses, han
treballat sobre una superfície forestal de 7 hectàrees, aproximadament,
sota la supervisió del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament. g

El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya està
fent diverses actuacions per la
prevenció d’incendis a la zona
de Gavadà, al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
amb la col·laboració dels propietaris dels terrenys, de l’Ajuntament i de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
Les actuacions consisteixen
en l’habilitació de franges de
protecció contra incendis que
servirien per reduir el potencial
de l’incendi forestal i com a infraestructura de suport de maniobres dels mitjans d’extinció
en cas que es produís un incendi al municipi veí de Tivissa.
Aquestes franges de protecció

Salut

La pneumònia o pulmonia
La pneumònia és la infecció del teixit pulmonar, habitualment provocada per bacteris
que entren per la via respiratòria i es reprodueixen a l’interior del pulmó. Ocasionalment
poden procedir d’altres llocs de l’organisme,
de la mateixa manera que, a partir del pulmó,
poden infectar altres òrgans. Es tracta d’una
malaltia greu, amb gran mortalitat abans de
l’era antibiòtica que cal diagnosticar i tractar
com més aviat millor.

ci ràpid, amb més o menys sensació de falta d’aire. Tanmateix, hi ha moltes formes de
presentar-se aquesta malaltia, a vegades de
forma molt insidiosa, però sempre amb manifestacions respiratòries. El diagnòstic l’ha de
fer el metge interpretant els símptomes que
tenim i auscultant el tòrax. Si el metge sospita una pneumònia cal fer una radiografia que
confirmi i detalli el diagnòstic.

Hi ha dos grans grups de pneumònies: les
anomenades nosocomials (s’agafen als hospitals) i les adquirides en la comunitat que
són les que comentarem aquí.

Com que els microbis causants són majoritàriament bacteris, el tractament amb antibiòtics és molt efectiu. S’ha de triar l’antibiòtic
adequat (el metge decidirà en funció de cada
cas).

La forma de manifestar-se acostuma a ser un
quadre de tos, febre, esputs i dolor al pit d’ini-

Les persones amb criteris de fragilitat (edat
avançada, problemes respiratoris importants,

ocuparan unes 50 hectàrees
de superfície del municipi i estaran distribuïdes en tres zones: el camí de Gavadà; el barranc de Remullà; i la Portella
de Jovara. En aquesta darrera
àrea, a més, s’arranjaran 1.250
metres del camí existent.
Gran part d’aquesta zona, la
majoria de la qual és de titularitat
privada i la resta municipal, està
protegida i forma part del Pla
d’espais d’interès natural (PEIN)
Muntanyes de Tivissa-Vandellòs; i la Xarxa Natura 2000.
Aquestes actuacions es complementaran amb una altra
actuació de neteja forestal que
durà a terme l’ADF de Vandellòs, amb una subvenció de la
Generalitat de Catalunya.

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

problemes cardíacs greus, etc.) han de ser
ingressades en un hospital.
Les mesures bàsiques de suport (alimentació, repòs) són semblants a les de la grip. A
diferència d’aquesta, però, no hi ha una vacuna específica, ja que són molts els microbis
que poden estar implicats. Tot i amb això, és
recomanable vacunar-se contra el pneumococ ja que és el bacteri més freqüent en les
pneumònies típiques de la comunitat.
Recordeu que no hi ha “principis de pneumònia” i que no s’ha de confondre aquesta
malaltia amb altres infeccions respiratòries
(bronquitis, laringitis, rinofaringitis, etc.) que
acostumen a ser originades per virus i requereixen un tractament diferent.
LA
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S’INICIA EL PROJECTE
DE MUSEÏTZACIÓ DE LES
FORTIFICACIONS DE LA GUERRA
Amb la creació d’un inventari que l’Ajuntament ha encarregat a
un equip d’investigació multidisciplinar

L’Ajuntament ret
homenatge al
cineasta amateur
Ramon Agulló

L

a Regidoria de Cultura i Patrimoni
ha encarregat al Grup de Recerca
i Investigació d’Espais de la Guerra
Civil (GRIEGC) el Pla especial de protecció
de les restes de la posició defensiva republicana al Coll de Balaguer. Amb l’encàrrec
d’aquest document, el consistori ha posat
en marxa el projecte de recuperació i museïtzació de les fortificacions de la Guerra Civil
en aquest sector del municipi.

La Regidoria de
Cultura i Patrimoni va organitzar
un acte d’homenatge al cineasta
amateur Ramon
Agulló Solà, que
és veí de l’Hospitalet de l’Infant. Aquest acte va tenir lloc
en el marc de la inauguració de la mostra ‘La mirada de Ramón Agullò Solà’, el
passat 30 de gener, al Centre Cultural
Infant Pere.

Aquest treball comptarà amb una part històrica, on s’explicarà la importància del Coll
de Balaguer en tot el seu conjunt durant el
conflicte de la Guerra Civil i els precedents i
les causes de la fortificació, tant a l’Hospitalet de l’Infant com a la costa catalana; i una
altra part d’inventari de totes les peces construïdes i existents en aquest sector durant
la Guerra Civil espanyola per la defensa de
l’Hospitalet de l’Infant (trinxeres, búnquers,
nius de metralladora, cabanes per guardar
animals, etc.).
El catàleg inclourà una fitxa per cada element, que contindrà 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.
El GRIEGC va començar a dur a terme
aquest treball d’investigació a finals de
l’any passat, amb la col·laboració del
Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant i en especial, d’un dels seus membres: l’expert en història local Alfons
Tejero. De fet, aquest equip està utilitzant com a base el llibre Inventari de les
restes arqueològiques i històriques de la
plana del coll de Balaguer, escrit per Tejero i editat per l’Ajuntament l’any 2008.
La previsió és que el consistori pugui

Amb aquest acte i l’exposició, el consistori ha volgut agrair-li que hagi donat en
dipòsit a l’Ajuntament les pel·lícules que
va filmar entre finals dels anys 60 i principis dels 80, a l’Hospitalet de l’Infant i a
altres localitats tarragonines.
disposar de tota aquesta informació aquest
mes de març.
Per dibuixar un mapa de l’època del conflicte, el
GRIEGC ha dividit la zona objecte de l’estudi en
11 sectors, que abasten des del barranc del riu
Llastres fins al nucli de l’Almadrava. En aquesta
àrea calculen que s’hi van construir més de 300
fortificacions de la Guerra Civil.
“Per invertir en el projecte de recuperació i museïtzació d’aquest patrimoni històric és imprescindible que l’Ajuntament disposi d’aquesta documentació, que ens ha de servir com a punt
de partida. Volem que aquest estiu pugui ser-ne
visitable ja una part”, ha apuntat la regidora de
Cultura i Patrimoni, Àngels Pérez. g

Més de 3.500 visitants, al 17è
Pessebre dels Estels de Castelló

El dia 26 de desembre van passar 1.400 persones per la taquilla del Pessebre
dels Estels de la Masia de Castelló; el dia 27, quasi 900 persones; i el dia 28,
1.200 persones. Això suma un total de 3.500 visitants a la 17a edició del Pessebre dels Estels, als quals s’han d’afegir els que hi van assistir com a convidats i
els menors de 4 anys, que no havien de pagar entrada.
En aquesta darrera edició del Pessebre, també ha destacat el nombre d’actors i
de col·laboradors que hi van participar (un centenar), segons ha explicat l’Associació Masia de Castelló, que la va organitzar amb el patrocini de l’Ajuntament.
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El consistori s’ha compromès a digitalitzar-les i a facilitar-ne l’accés a la població. La idea és que estiguin disponibles
a l’arxiu municipal, segons ha precisat la
regidora de Cultura, Àngels Pérez.
Una selecció d’aquestes pel·lícules es
va poder veure fins al 15 de febrer a l’exposició; i el dia 30 es van projectar en
pantalla gran, 3 dels 15 curtmetratges
que aquest veí de l’Hospitalet nascut
a Tarragona l’any 1936 va enregistrar,
aproximadament, de ficció, documental
i dibuixos animats, segons ha explicat el
seu fill, Albert Agulló, que es va ocupar
dels continguts de la mostra.

Entitats
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ASSOCIACIÓ DE COMERÇOS DE L’HOSPITALET
DE L’INFANT I LA VALL DE LLORS

A

mb l’objectiu de dinamitzar i donar
empenta al comerç local, naixia el
passat mes d’octubre aquesta entitat, amb la idea que si els comerciants del
municipi estan units activament tindran més
força i la seva veu arribarà amb més energia
tant als que governen com als seus clients.
I és que, tal com constata l’associació, el petit
comerç passa per un moment molt complicat,
a causa de la situació de crisi, que ha fet disminuir el consum; i dels nous hàbits de consum, com a conseqüència de la proliferació
de les grans superfícies comercials i l’aparició del comerç electrònic.
Davant aquest panorama actual, els seus afiliats consideren que no es poden quedar de
braços plegats i que han de prendre iniciatives per aconseguir apropar els ciutadans als
seus establiments i donar-los motius de valor
perquè no marxin fora a realitzar les seves
compres.
Entre les iniciatives que s’han proposat tirar endavant, hi ha accions comercials per
premiar les compres fets al petit comerç i a
atreure l’atenció dels veïns perquè els tinguin
en compte, com ara els sortejos que van organitzar al Nadal; i accions destinades a fer
reflexionar la ciutadania sobre la importància
que té la pervivència del petit comerç i els beneficis que aporta a nivell econòmic i social.
“El comerç de proximitat genera ocupació i té

DADES DE L’ENTITAT

un efecte multiplicador a l’economia local. A
més, dóna vida i activitat als nostres carrers”,
argumenten.
Aquestes i altres reflexions és el que volen
transmetre a les jornades a càrrec d’experts
en el sector que tenen previst organitzar, amb
la col·laboració de l’empresa municipal de
promoció econòmica IDETSA, aquest primer
trimestre de l’any.
“Volem que els consumidors valorin els avantatges que aporta el petit comerç: l’atenció personalitzada i la proximitat, és a dir, la comoditat de no haver de desplaçar-se, l’estalvi de
temps i costos; i la facilitat a l’hora de fer canvis o de disposar d’un servei postvenda”. g

PRESIDENTA: M.José Gómez
VICEPRESIDENTA: Rosa Vernet
SECRETÀRIA: Marina Niñerola
TRESORERA: Sonia Sáez
VOCALS: Carmen Tendero, Cayetano
Pérez i Antonia Esteve.

DADES DE CONTACTE:

ADREÇA: Plaça de l’Església núm. 7 de
l’Hospitalet de l’Infant
CORREU ELECTRÒNIC:
associaciocomhv@gmail.com
FACEBOOK: ACHV
NOMBRE DE SOCIS: 45 comerços (prop
del 70% del petit comerç del municipi)
DATA DE FUNDACIÓ: 10 d’octubre de
2014
PRINCIPALS ACTIVITATS: accions
comercials destinades a premiar les compres realitzades al petit comerç i a atreure
l’atenció i l’interès dels veïns per aconseguir que els tinguin en compte a l’hora de
comprar.

Cuina

Llom de porc senglar al rocafort
ELABORACIÓ:

CUINER: Octavi Moix

Salpebrem el llom sencer unes hores abans, preferiblement el dia anterior. Tallem el llom amb talls d’un dit (2 cm aprox.) i els passem per la brasa amb les
graelles el més baix possible, o bé a la planxa el més fort possible, per marcar
però no cuinar (al punt). Ho retirem i reservem.
Rentem els xampinyons i els tallem a daus, o laminats i els fregim amb una
paella. Els retirem i reservem.
Per fer la salsa rocafort, posem l’oli en una cassola a foc mig, i quan estigui calent hi afegim la farina i amb una espàtula de fusta anem remenant perquè no
es cremi, i es cogui una mica la farina. Quan canviï una mica de color, hi afegim
la llet de mica en mica, i el formatge rocafort. Ho mesclem amb un batedor
per desfer els grumolls i el formatge (també es pot fer amb un batedor elèctric
a molt baixa velocitat, perquè quedi millor). Un cop afegida tota la llet, hi tirem
els xampinyons que teníem reservats i esperem que arrenqui el bull per retirar
del foc, quedant una textura més aviat liquida, ja que al refredar-se espesseix.
En una font hi posem el llom que havíem fet a la brasa/planxa, i per sobre
tirem la salsa rocafort amb els xampinyons (si es vol, es pot posar formatge per
sobre), i ho posem al forn pre-escalfat a 200 ºC durant 10 min, per gratinar i
acabar de coure.
Espero que us agradi i fins la pròxima!

INGREDIENTS
g 1 llom sencer de porc senglar
/ porc ibèric
g 100 gr. de xampinyons preferiblement petits
SALSA ROCAFORT
g 30 gr. d’oli
g 75 gr. de farina
g 100 gr. de formatge rocafort
g 750 ml de llet
g sal i pebre
Envia´ns la teva recepta a:
larevista@vandellos-hospitalet.cat
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Montserrat Carulla, actriu

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

El públic va omplir el Teatre-Auditori de l’Hospitalet de l’Infant
el passat 7 de febrer, per gaudir de l’actuació de Montserrat
Carulla.
L’actriu s’està acomiadant dels escenaris amb una obra escrita
i dirigida pel seu fill Roger Peña, que interpreta al costat del seu
nét, Aleix Peña.
Es tracta de la representació de ‘IAIA!’, una comèdia en la qual
una àvia perepunyetes boicoteja la vida sentimental del seu nét.

Com és això de treballar amb la família?
Ni me n’adono que treballo amb la família, perquè quan surto a l’escenari, m’oblido
que els que estan al meu voltant son família. Em fico en el personatge i els veig com
els personatges que són.
Recordo que jo feia l’obra “La Reina de Bellesa de Leenane” amb la meva filla Vicky,
que també és actriu i hi havia un moment
que el personatge de la meva filla, a la qual
el meu personatge li feia la vida impossible;
parlava amb mi i em mirava d’una manera

que em desconcertava. Jo l’escoltava i pensava: ‘Per què em mira amb tant d’odi la meva
filla?’. Perquè és clar, jo sóc la seva mare i sé
que m’estima i m’ha estimat sempre… Perquè la cosa funcioni, t’has de convertir en el
personatge.

donar els peus degudament als meus companys...
Per tant, penso que és bo anar-me’n ara, quan
acabi la ‘Iaia’; perquè encara estic en plenes facultats. És millor anar-te’n tu que et facin fora,
quan ja no t’arrossegues, com si diguéssim…

Cinquanta anys dedicada a la interpretació... Ara és l’adéu definitiu?
Del teatre, sí… De tot, no ho sé segur, perquè
ara acabo de fer una pel·lícula que l’he feta
amb molt de gust, amb uns companys extraordinaris, que és: ‘Barcelona Nit d’Hivern’.
He patit molt, eh? Jo sóc molt patidora. En
aquesta professió pateixo… He patit sempre
i pateixo sempre, perquè em fa por fallar; no

A vostè se l’estima molt. Això com ho rep?
Mira, és l’homenatge que em fa Catalunya,
em fa molt feliç. Penso que no solament m’estimen pel teatre que he fet, sinó també una
mica pel que simbolitza la meva manera de
defensar el país. És un país que m’estimo, que
és una nació molt antiga, i que és una nació
que volem que sigui un estat. Aquesta és la
meva lluita.

La Ràdio estrena nova
pàgina web

La Televisió de Vandellòs,
també a Internet

Recordem que la Televisió de Vandellòs (TVV) és present també a
Internet. A través de la pàgina web www.youtube.com/tvvandellos,
s’hi pot accedir a les notícies recents de la televisió local i als vídeos
dels programes ‘Després del ple’, amb els resums de les sessions plenàries de l’Ajuntament i les intervencions dels portaveus dels grups
polítics municipals que formen part del consistori. A més, s’hi poden
veure els vídeos més populars i els reportatges de les festes majors.
D’altra banda, a la pàgina web http://tvvandellos.xiptv.cat hi són
a l’abast els ‘Informatius Casa Nostra’ i els ‘Reportatges de Casa
Nostra’ sencers, així com els programes emesos per la TVV, tant els
de producció pròpia (per exemple, ‘DO Mestral, Entitats, Actualitat
municipal, etc.) com els fets per altres televisions que també formen
part de la Xarxa de Comunicació Local. Igualment, es poden consultar els horaris de la programació. g
LA
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Ràdio l’Hospitalet de l’Infant
disposa ara d’una nova pàgina
web: www.radiohospitalet.cat.
Aquest web ofereix la possibilitat
d’escoltar l’emissora municipal
en directe i a la carta, mitjançant
la descàrrega de podcasts. També permet demanar o dedicar
una cançó i sol·licitar informació
per posar publicitat a la ràdio.
A més, conté informació sobre la
programació i els horaris d’emissió dels diferents espais radiofònics; així com una breu història
de la Ràdio que, com sabeu,
l’any 2013 va celebrar el seu 25è
aniversari.
Altres continguts d’aquesta pàgi-

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:
@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

na d’Internet són: fotos dels locutors, de les persones entrevistades (molt conegudes, algunes de
les quals), col·laboradors, actes
organitzats per l’emissora, etc; i
enllaços a altres webs d’interès,
com ara a la de l’Ajuntament i a
la de la Federació de ràdios locals de Catalunya. g

www.vandellos-hospitalet.cat
Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs
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HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL (FINS AL 28 DE JUNY DE 2015)

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Laura Ricardo Paredes, 07/12/2014
Ainoa Pallares Ketkorn, 15/12/2014
Daniela Serrano Auví, 14/01/2015
Logan Navarro Codina, 20/01/2015
Pau Taberna Casas, 04/02/2015
Arnau Muñoz Escoda, 09/02/2015
DEFUNCIONS:
Teresa Gil Rovira 16/12/2014
MATRIMONIS:
Lorenzo Caba Vandellos i Anca Mihaela Dalia,
31/12/2014

POBLACIÓ
Dades actualitzades 01/02/2015
L’Hospitalet del’Infant: 4.938
Vandellòs: 772
Vanessa Park:121
Masriudoms: 122
18/08/2011
18/08/2011

Masboquera:68
L’Almadrava: 49

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












































































































































































































































































     
     
     
     
     
     
     
     




































































   
   
   
   
   
   
   
   

























 


 








































































   
   
   
   
   
   
   
   

































HORARIS DE TRENS

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

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- SALOUCAMBRILS- 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, 12.59, 14.34, 16.40, 17.53, 19.46, 21.13,
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.

Total: 6.085













TRENS REGIONALS (RT 16)

Població disseminada: 15

TRENS DE RODALIES (RT2)
L’ARBOÇ-EL VENDRELL-SANT VICENÇ DE
CALDERS-TORREDEMBARRA-ALTAFULLATARRAGONA-PORTAVENTURA-SALOU-CAMBRILSMONT-ROIG DEL CAMP-L’HOSPITALET DE L’INFANT
Hores d’arribada a l’Hospitalet de l’Infant: 11.22, 17.00,
20.44
L’HOSPITALET DE L’INFANT-MONT-ROIG DEL CAMPCAMBRILS-SALOU-PORTAVENTURA-TARRAGONAALTAFULLA-TORREDEMBARRA-SANT VICENÇ DE
CALDERS-EL VENDRELL-L’ARBOÇ
Hores de sortida des de l’Hospitalet de l’Infant: 12.23,
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

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

Març 2015

Postals de neu
FOTO TEO CASTILLO

FOTO RAMÓN CASADÓ

FOTO ASSOCIACIÓ MASIA DE CASTELLÓ

FOTO JORDI MARCÓ

FOTO JORDI MARCÓ
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FOTO RAMÓN CASADÓ

FOTO TEO CASTILLO

FOTO JORDI MARCÓ

FOTO JORDI MARCÓ

Març 2015

Carnaval

FOTO DORA ANGUERA

FOTO CRISTINA LOPERA

FOTO TEO CASTILLO

FOTO JORDI MARCÓ

FOTO EDUARD MOIX

FOTO TEO CASTILLO

FOTO MARCEL MARCÓ

FOTO TEO CASTILLO

FOTO MANEL CASTELLNOU

FOTO JORDI MARCÓ
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LA Foto històrica
REVISTA

Processó de la Mare de Déu d’Agost per l’avinguda de José Antonio l’any 1948, que actualment és la via Augusta, 8.
Foto de Dami Alcarraz, cedida pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant.

