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Entrevista a l’alcalde,
Alfons Garcia. Pàg. 3
Selecció d’imatges dels
darrers actes i festes.
Pàg. 21-23

Els membres del nou AJUNTAMENT

Aquests són els 13 regidors que componen el consistori de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant arran dels resultats electorals Pàg. 4-5

S’estrena un
espectacle
audiovisual a la
façana de l’hospital
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S’hi projecta tots els divendres i
dissabtes a les 22h Pàg. 9

S’han creat tres
itineraris submarins
Estan situats a les platges de
l’Arenal i de l’Almadrava i a Cala
Bea Pàg. 13
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Deixeu-me que comenci aquesta breu introducció donant-vos les gràcies a tots els veïns que vàreu participar activament en el procés electoral
del passat mes de maig. Us vull agrair a tots la vostra participació, que
és un senyal inequívoc de compromís i de voluntat d’implicar-se en el
funcionament ordinari de l’Ajuntament.
Els resultats d’aquestes eleccions han configurat una distribució més
oberta en el consistori i ens han permès continuar amb la mateixa formació de l’equip de govern, fruit del pacte entre PSC-Candidatura de
Progrés i la Federació d’Independents de Catalunya (FIC).
No obstant això, tots som conscients que en els moments actuals l’acció política ha de cercar consensos i majories com més àmplies millor, per a donar satisfacció a la immensa majoria de la societat, que ha de veure en
les persones amb responsabilitats polítiques la capacitat de generar entesa i les menors dissensions possibles.
Cercar aquest clima de major col·laboració entre les forces polítiques i les diferents sensibilitats de les persones,
entitats, associacions i col·lectius del municipi serà el nostre principal repte i això també vol dir que el bé comú i
el benestar de les persones ha d’estar per damunt de qualsevol consideració personalista, partidista o gremialista.
La veritable amplitud de mires és la que té una perspectiva de llarga durada més enllà del període que va entre
els diferents processos electorals.
Us animo a col·laborar, participar i sentir-vos copartícips de les decisions i actuacions que entre tots hem de
portar a la pràctica per incrementar el nivell de satisfacció de tota la població.

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

La dita

“En juliol, val més ésser a
l’ombra que al sol”

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
DADES DE CONTACTE:
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
Facebook: PSC Vandellòs l’Hospitalet
Twitter: @PSCVH
Mail: vh@tinet.org
DADES DE CONTACTE:
www.ciuvh.cat
Facebook: Ciu Vandellòs l’Hospitalet
Twitter: @CiuVH
DADES DE CONTACTE:
Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant
Mails: mbarcelo@vandellos-hospitalet.cat i jcire@vandellos-hospitalet.cat
DADES DE CONTACTE:
http://vandellos-hospitalet.ppcatalunya.org/
Facebook: PP-Vandellòs l’Hospitalet de l’Infant
Mail: ppvandelloslhospitalet@gmail.com
DADES DE CONTACTE:
Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet
Mail: fic_cat@telefonica.net
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entrevista a l’alcalde
Alfons Garcia

“

Aprofundir en la diversificació econòmica
i millorar els serveis és el prioritari

A més de tenir aquest sentiment d’agraïment
i de responsabilitat, com emprèn aquest nou
mandat?
Amb la mateixa il·lusió i desig de satisfer les
necessitats dels veïns que en el mandat anterior, però amb un major coneixement de les
administracions en general; i del funcionament
de l’Ajuntament i el personal que hi treballa,
en particular.
Quina valoració fa dels resultats electorals?
Em sento molt satisfet, perquè crec que hi ha
hagut un reconeixement a la feina feta i que
hem estat capaços de presentar una candidatura integrada per persones amb capacitat de
gestió i de diàleg, formada; i un programa electoral realista, que es pot portar a la pràctica.
Agraeixo enormement el suport rebut i estic
convençut que amb la confiança dipositada, la
generositat i el treball de tots, serem capaços
de fer que Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
sigui un municipi més gran i més fort, malgrat
les dificultats. Si més no, a perseguir el bé públic, adreçarem tots els nostres esforços.
Quines prioritats s’han marcat per a aquests
quatre anys?
D’una banda, aprofundir en la diversificació
econòmica, potenciant la indústria i el turisme, amb accions encaminades, per exemple, a
convertir els polígons en pols d’innovació tecnològica, a promocionar la instal·lació d’equipaments hotelers i a crear paquets turístics que
siguin un referent; i en general, a afavorir l’emprenedoria i la generació d’ocupació. I d’altra
banda, dotar de més i millors serveis el municipi, per augmentar el benestar i la qualitat de
vida dels veïns.

“

“Amb un sentiment profund
d’agraïment i de responsabilitat”,
Alfons Garcia ha pres
possessió del càrrec d’alcalde
de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant per segona vegada, tal
com va dir el passat 13 de juny
al seu discurs d’investidura.
“Agraïment pel que representa
haver assolit uns bons resultats
electorals” i “responsabilitat
per prendre les decisions
adequades, per no fallar ningú,
perquè tothom se senti partícip
de les decisions”, segons va
precisar.
Destaqui algunes de les actuacions més immediates que duran a terme.
La posada en servei de la residència per a la
gent gran a Vandellòs, l’obertura del CAP a les
nits durant els mesos d’estiu, que ja està assumint l’Ajuntament des del passat 23 de juny
davant la negativa del Departament de Salut de
la Generalitat a fer-se càrrec del cost d’aquest
servei; la licitació de les obres de construcció de
la Casa de la Cultura, que acollirà els mitjans
de comunicació locals, el Casal d’Entitats i el
Casal de Joves a l’Hospitalet i estarà ubicada
al solar que actualment ocupen les antigues
escoles; i la conservació i posada en valor del
patrimoni, sobre el que ja hem estat treballant
aquests anys anteriors.
Com tenen previst continuar treballant per la
conservació i posada en valor del patrimoni?
Doncs, per exemple, posant en funcionament
el Centre de visitants de l’Hospital del Coll
de Balaguer, adequant un espai per a la creació d’un centre d’oficis tradicionals i costums
a Vandellòs; i impulsant l’adequació d’un espai
etnogràfic a la masia de Castelló. En relació
amb el patrimoni, també tenim previst continuar avançant en la museïtzació, senyalització i difusió de les restes de la Guerra Civil; i
dissenyar un programa d’activitats vinculat al
patrimoni del municipi com a part de l’oferta
turística.
D’entre les millores que volen realitzar al
municipi, quines considera que tindran més
repercussió sobre el dia a dia dels veïns?
Augmentar la qualitat de vida dels habitants
del municipi vol dir invertir en la millora de
carrers a Vandellòs, Masriudoms, Masboque-

ra i Vanessa Park, sense generar contribucions
especials; així com en la millora dels equipaments municipals públics. Per exemple, del
gimnàs de l’Hospitalet, del pavelló esportiu de
Vandellòs, de la Pista Nova Llum, dels parcs
infantils, etc. La urbanització de l’antiga carretera de València fins al barranc de Caladoques
també suposarà una millora; i d’altra banda, a
hores d’ara, ja estan pràcticament enllestides
les obres de la xarxa de carril bici de l’Hospitalet de l’Infant, que volem ampliar en la zona
marítima.
Per desenvolupar altres tipus d’actuacions,
de més envergadura, haureu de fer gestions
amb altres administracions, oi?
Sí, malauradament hi ha accions que no depenen directament de l’Ajuntament, sinó
d’altres administracions, a les quals ens haurem d’adreçar, per tal de defensar els interessos del municipi i aconseguir que les facin
realitat. Aquest és el cas del funcionament
de la nova línia ferroviària del corredor del
Mediterrani, que ha de passar per Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, i de la nova estació
de trens, que l’Estat ha adjudicat i té previst construir al sector de la Porrassa. Amb
el Ministeri de Medi Ambient haurem de
negociar perquè ens doni permís per perllongar el passeig marítim fins a Caladoques;
i amb el Departament d’Ensenyament, per
construir un edifici nou a l’Escola Mestral
i acabar amb els barracons. De la mateixa
manera, haurem de vetllar perquè el conveni
signat amb l’INCASÒL i Endesa es compleixi i s’executi el pla especial que garanteixi
el subministrament elèctric als polígons Tàpies I i II i al sector de la Porrassa.
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El nou govern municipal consta
d’un total de 15 regidories
Alfons Garcia es va proclamar alcalde per majoria absoluta

L

a sala de plens l’Ajuntament de Vandellòs es va omplir el dissabte 13 de juny
amb motiu de la celebració del ple de
constitució del nou consistori de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant. En aquesta sessió
plenària extraordinària van jurar el seu càrrec els 13 membres escollits a les eleccions
municipals del 24 de maig (Belén Lavilla, de
CiU, ho va fer en substitució de Joan Berenguer, que va renunciar a l’acta de regidor).
Posteriorment, es va procedir a l’elecció de
l’alcalde. El candidat socialista a l’alcaldia,
Alfons Garcia, va obtenir un total de 10 vots
amb la qual cosa es va proclamar alcalde per
majoria absoluta i va rebre el bastó de comandament a mans del president de la mesa
d’edat, Frederic Escoda.
“A perseguir el bé públic adreçarem els
nostres esforços en els propers 4 anys”, va
dir Garcia al seu discurs de cloenda, i per
aconseguir-ho, va manifestar el seu desig
de continuar comptant amb el “suport, la
col·laboració i el treball” del grup municipal
del PSC-Candidatura de Progrés i de la FIC,
amb la qual ha reeditat el pacte de govern,
així com dels empleats públics i “les nombroses entitats, associacions i col·lectius del
municipi, del seu teixit social i empresarial”.
El cartipàs del mandat 2015-2019
A la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que va tenir lloc l’1 de juliol, va ser quan
es va fer públic el nou organigrama de la corporació municipal (mireu la pàgina següent).
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RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS
Cens d’electors: 4.333 Vots emesos: 2.909 Participació: 67,1%

VOTS I PERCENTATGES
PSC 1.168 vots (40,7%) 6 regidors

CiU 693 vots (24,1%) 3 regidors

ERC 380 vots (13,2%) 2 regidors

PP 252 vots (8,8%)

FIC 192 vots (6,7%)

AEVH 123 vots (4,3%)

1 regidor

D’altra banda, s’hi va aprovar la periodicitat
de les sessions plenàries (l’últim dimecres
de cada dos mesos, a les 18 h) i de les juntes
de govern local (els dimarts de cada setmana, a les 16 h).
Pel que fa a les comissions informatives, es
va acordar que cada àrea tindrà la corresponent comissió informativa permanent, per
tractar els temes de les regidories que engloba. Respecte als membres que les integraran, n’hi haurà 4 representants del PSC, 1 de
la FIC, 2 de CiU, 1 d’ERC i 1 del PP.
També s’hi va donar el vistiplau a la creació
de la Junta de Portaveus, que estarà formada per l’alcalde Alfons Garcia; la portaveu del
PSC (Cristina Borràs), la portaveu de la FIC
(Elidia López), la portaveu de CiU (Mònica
Boquera); el portaveu d’ERC (Manel Barceló) i la portaveu del PP (Sílvia Pujol).
A més, s’hi van aprovar les retribucions econòmiques que rebran els membres de la
corporació, en funció de les responsabilitats
i la dedicació que tindran. Segons ha quedat

1 regidor

establert, l’alcalde, Alfons Garcia, desenvoluparà el seu càrrec amb dedicació exclusiva
i percebrà 45.000 euros en concepte de retribucions brutes anuals.
La primera i la segona tinent d’alcalde (Cristina Borràs i Elidia López) també exerciran
les seves funcions amb dedicació exclusiva
i cadascuna d’elles cobrarà 24.000 euros
anuals. Els regidors de l’equip de govern
amb dedicació parcial (Núria Ortiz, Frederic
Escoda i Celia Ruiz) percebran 18.000 euros
anuals; i el regidor Miguel Ángel Garcés, fins
a un màxim de 18.000 euros per assistència
a les sessions dels òrgans col·legiats. D’altra banda, els regidors de l’oposició podran
cobrar fins a un màxim de 6.000 euros per
assistència a les sessions dels òrgans col·
legiats.
Les assignacions que rebran els grups polítics de l’Ajuntament consistiran en una
quantitat fixa de 365 euros anuals per a cada
grup; i una quantitat variable de 625,20 euros que es multiplicarà pel nombre de regidors de cadascun dels grups. g
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Alcalde.
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d’Urbanisme i
Habitatge





















1a tinent d’alcalde.
Regidora de
Serveis Socials,
Esports; i Mitjans
de Comunicació.
Mònica Boquera
(CiU)

Francesc Blanch
(CiU)

Belén Lavilla
(CiU)

Manel Barceló
(ERC)

Jaume Ciré
(ERC)

Sílvia Pujol
(PP)

3a tinent d’alcalde.
Regidora
d’Ensenyament; i
Cultura i Patrimoni

2a tinent d’alcalde.
Regidora de
Turisme i Festes; i
Obres i Serveis.
Núria Ortiz
(PSC)

Regidor d’Hisenda i
Recursos Humans;
i Seguretat i
Protecció Civil.

4t tinent d’alcalde.
Regidor d’Empresa,
Comerç i Energia;
i Ocupació i
Emprenedoria.
Frederic Escoda
(PSC)

Miguel A. Garcés
(PSC)




L´OPOSICIÓ

Cristina Borràs
(PSC)

M. Elidia López
(FIC)











L´EQUIP DE GOVERN

Alfons Garcia
(PSC)








Regidora
d’Administració;
Salut Pública i
Medi Ambient; i
Joventut.
Celia Ruiz Espejo
(PSC)
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Opinió dels portaveus municipals
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
Facebook: PSC Vandellòs l’Hospitalet - Twitter: @PSCVH

Cristina Borràs

Nova etapa, reptes renovats

P

ermeteu-me que comenci el
meu primer article com a portaveu del Grup Municipal del PSC
agraint un cop més la confiança que
ens vau donar la majoria de veïns i
veïnes a les darreres eleccions municipals. Una confiança que podeu estar
segurs serà corresposta per la nostra
part amb el compromís de continuar
treballant per aconseguir els objectius
que ens vam marcar durant la campa-

nya i continuar millorant la qualitat de
vida dels nostres vilatans.
Els veïns, amb la votació del 24
del maig, han volgut que a l’Ajuntament estiguin representades forces
polítiques que en el mandat anterior no
hi eren, fent un consistori més plural.
Dialogarem amb tots, sumarem esforços i treballarem per aconseguir que
els acords de l’Ajuntament siguin els
millors per al conjunt de la ciutadania.

www.ciuvh.cat
Facebook: Ciu Vandellòs l’Hospitalet - Twitter: @CiuVH

En aquest mandat tenim com a
objectiu treballar per aconseguir que
l’Administració Local sigui més eficient, més rigorosa, més transparent i
més oberta als veïns.
Continuarem treballant per aconseguir l’obertura del CAP les 24h del
dia durant tot l’any.
Treballarem per posar en funcionament la residència de la tercera
edat a Vandellòs i iniciar el projecte

Mònica Boquera

Nou mandat, més pluralisme polític

A

quest nou mandat es configura
des d’un més ampli espectre polític, ja que s’ha ampliat el nombre
de formacions polítiques que conformen
la Corporació. Valorem molt positivament
aquest fet, ja que la major pluralitat política i la diversitat d’opinions i propostes
ens hauria de portar a un major debat,
fet que sense cap mena de dubte hauria
d’enriquir la qualitat democràtica a l’Ajuntament.

Des de CiU volem fer una oposició
seriosa, responsable i honesta: controlant
l’actuació del Govern, sí; però també -com
ja hem fet en el passat mandat- fent propostes que responguin a les necessitats
del veïnat. Impulsarem i donarem suport
a iniciatives que apostin per un veritable
desenvolupament econòmic del municipi,
per la lluita contra l’atur i l’exclusió social.
Aspectes aquests darrers, que lamentem
no figurin com un dels principals eixos del

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

pacte de Governabilitat signat pel PSC i
la FIC.
Treballarem també per impulsar
una administració local més oberta i participativa, tal com ens hem compromès
en el nostre programa electoral. Tasca
aquesta amb què voldríem comptar amb
la implicació d’altres formacions que també volen un Ajuntament més participatiu,
transparent i obert als veïns i veïnes. Un
Ajuntament, en definitiva, que atengui i

Manel Barceló

Esquerra: la teva veu

B

envolguts veïnes i veïns

La gent d’Esquerra hem tornat
al consistori, aquesta vegada amb una
representació mai obtinguda fina ara i
amb més ganes que mai per treballar
pel nostre municipi. Volem agrair a tots
els veïns la confiança rebuda, la vostra
il·lusió, i les propostes que han conformat el nostre programa.

Els nostres regidors estan i estaran fermament compromesos amb tots,
treballarem per assegurar el bon funcionament del govern municipal així com
perquè les propostes a debatre siguin
plurals i beneficioses pel municipi.
Volem un municipi emprenedor,
divers, sostenible i fort, un municipi
per viure, per treballar-hi, per conviure-hi amb les nostres famílies i amics

http://vandellos-hospitalet.ppcatalunya.org
Facebook: PP-Vandellòs l’Hospitalet de l’Infant

¡H

i treballarem des de l’oposició perquè
així sigui, aportant iniciatives, oferint
la nostra ajuda i consell en tot el que
puguem i manifestarem la nostra opinió quan creguem que una decisió no
és bona per la nostra gent. Ens hem
compromès, ara i sempre, a estar al
costat de la gent, escoltar-los i fer-los
partícips de la gestió i la presa de decisions; ho hem fet i ho seguirem fent,

Sílvia Pujol

La pluralidad es esencial en democracia
ola! Soy Sílvia Pujol.

Permitidme que me presente, pues hacía ya demasiados
años que una parte muy importante de los ciudadanos del pueblo no
tenían voz en el consistorio. Hoy, y
gracias a la confianza que han depositado en mí, representaré al Partido
Popular en el Ayuntamiento y seré su
portavoz. Y es importante que sea

así, porque la pluralidad es esencial
en democracia.
Sobre mí puedo deciros que
soy una persona honesta, trabajadora y cercana. Mis prioridades en este
mandato serán dar la voz a una parte
del pueblo que hasta ahora no se
veía representada en el ayuntamiento. Desde mi responsabilidad fiscalizadora de las labores del equipo de
gobierno apoyaré aquellas decisio-

nes que sean buenas para el municipio, pero también denunciaré aquéllas que no sean buenas, además
de presentar alternativas en positivo
cuando sea posible.
Me presenté a las elecciones
municipales con un programa configurado desde las personas y para las
personas, con propuestas realistas.
Consideramos que Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant es un munici-

Elidia López

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

Seguirem treballant

P

rendre la responsabilitat de gestionar la política municipal és
una responsabilitat però també
és un honor, un repte i un gran compromís.
Nosaltres, la FIC, des de la nostra petitesa, des de la nostra insignificança, entenem la política com l’entenen molts savis, és a dir, com l’activitat
humana que dirigeix l’acció de l’Estat,
en aquest cas l’acció del municipi en
LA
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benefici de tots els veïns.
A tots els membres del nou consistori, els demano públicament, des
de la humilitat, la seva col·laboració.
Hem de fer política i encara que sovint
discrepem, jo em comprometo a fer-la
emparant-me en la veritat i en el respecte, i això és el què espero de tots.
Segur que si som capaços d’actuar
així, el poble ens ho agrairà.
També em comprometo a seguir

treballant per a les persones, hem
d’allunyar la idea massa estesa durant
molts anys, que a l’Ajuntament hi governen els teus o els meus i que han
creat, massa sovint, alguns conflictes
innecessaris. Crec que parlo en nom
de tots si dic que el govern municipal
és el govern de tots, on tothom ha de
ser atès i respectat per igual.
A partir d’ara la FIC i jo, com a
la seva representant, ens posem al

d’una a l’Hospitalet de l’Infant; mantenir i ampliar els serveis de protecció
social; la creació d’ocupació, la millora dels polígons industrials; la promoció turística del nostre municipi per
aconseguir una major diversificació
econòmica.
Continuarem avançant perquè
el nostre municipi sigui un referent
cultural, vetllarem per la conservació i
valoració del nostre patrimoni, per uns
millors serveis educatius, etc.
I per fer-ho, comptem amb tots
vosaltres. No dubteu a fer-nos arribar
els vostres suggeriments, queixes,
podeu estar segurs que ho tindrem en
compte.
escolti les diferents sensibilitats dels pobles del municipi i dels seus vilatans.
Hem fet confiança a l’Alcaldable
de la llista més votada. Esperem i desitgem que aquesta confiança tingui, en
qui la rep, la contrapartida d’oferir més
diàleg i més transparència per tal d’assolir consensos. Consensos que estimem
necessaris per tal de cercar les millors
propostes per tirar endavant projectes comuns en molts dels programes electorals,
per defensar plegats projectes cabdals i
compartits per tots nosaltres, i per fer
progressar el municipi de tots en el camí
per assolir la recuperació econòmica, la
reducció de l’atur, la diversificació de la
economia local i una millor cohesió social.

així que si tens propostes, idees o vols
fer saber la teva opinió nosaltres t’escoltarem.
També ens hem compromès amb
un municipi al costat de les institucions
per construir per un nou País, més just,
més net i més lliure, la gent d’Esquerra
volem una nova república catalana per
poder donar resposta a les necessitats
reals de la gent, ara i demà.
Seguirem treballant per tot allò
que estimem, amb força, esperança i
il·lusió, sense por.
Gràcies a totes i a tots.
pio con un gran potencial y por ello
hay que apostar por impulsar su economía.
El Partido Popular será el garante de que se respete la legalidad en el Ayuntamiento. Seremos
garantía de unidad y defenderemos
nuestro derecho a ser catalanes y
españoles sin que nadie nos obligue
a tener que elegir entre una cosa u
otra.
No me queda si no reiterar mi
agradecimiento a todos aquellos que
apostaron por el Partido Popular, y
deciros que es mi vocación estar ahí
para escucharos, atender vuestras
propuestas y sugerencias.

vostre servei. Continuaré sent propera
a la ciutadania, escoltaré i treballaré
sota la idea fonamental que les coses
sempre es poden millorar. Per tant, us
demano ajuda de fer-me veure les coses que entre tots podem millorar pel
bé del nostre municipi.
I per acabar utilitzaré unes frases
d’un alcalde que al meu entendre haurien de ser el nucli de les nostres actuacions: “Estaria molt bé, que tots
plegats fóssim capaços de pensar
en el futur del nostre poble i no en
el nostre futur polític, que tots plegats treballéssim per a les pròximes
generacions i no per a les pròximes
eleccions”

Episodis de la nostra història
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Operació al riu Llastres:
un “Dia D” a l’Hospitalet de l’infant
A les
acaballes de la guerra civil (19361939), la Marina franquista va
planejar de forma secreta una
operació per desembarcar
tropes a l’Hospitalet i vèncer
la resistència republicana a
Catalunya
Oriol Margalef

S

i pensem en grans batalles de la
Història, a la majoria ens ve al cap una
de decisiva: el desembarcament de
Normandia, la gran ofensiva dels Aliats a les
platges del Nord de França per desallotjar els
nazis de l’Europa ocupada (1944). Una recent
investigació a l’Arxiu General Militar d’Àvila
ha permès conèixer al detall els preparatius
d’una altra operació de gran abast, un assalt
planejat per la Marina franquista als acaballes
de la guerra civil, i que preveia desembarcar
milers de soldats a l’Hospitalet de l’Infant, a la
reraguarda de la República.

Excursió a la desembocadura del Llastres organitzada pel CELHI FOTO: M. TERESA ROMANOS

opinions contràries a la Marina i a l’Exèrcit de
Terra per l’elevat risc que comportava.
Diversos reconeixements amb submarí i
avió van determinar que el desembarcament
es faria al riu Llastres. Sota previsible foc
enemic, quatre batallons, uns 3.000 homes,
abordarien la platja des de barques de pesca
que havien de ser remolcades fins a la costa
per patrulleres i motovelers. Tanmateix, la
falta de mitjans adequats –les barcasses
amfíbies que s’havien fet servir a la guerra del
Riff estaven inservibles-, el desconeixement
exacte del grau de resistència que podia oferir
l’exèrcit republicà, i la falta de precisió que
havien demostrat els vaixells de la Marina per
dur a terme foc de cobertura feien pensar en
un bany de sang poc efectiu.

Quan, preparant la seva tesi doctoral, Adrián
Cabezas va submergir-se en centenars de
documents desclassificats a l’Arxiu General
Militar d’Àvila, aquest jove historiador de
Vilanova va tenir accés a expedients que
lligaven i abundaven detalls sobre uns fets
molt desconeguts: la preparació en secret,
per part de l’alt comandament de la Marina
rebel, d’una operació de desembarcament a
la platja del riu Llastres. La missió havia arribat
a concentrar milers d’efectius als ports de
Sant Carles de la Ràpita i Vinaròs, però es va
cancel·lar a l’últim moment.
Cabezas, que es va doctorar cum laude amb
un complet estudi sobre “La defensa de costa
de Catalunya durant la guerra civil (19361939)”, va creuar els detalls de l’operació que
havia descobert a l’Arxiu Militar d’Àvila amb
el gran coneixement que ha adquirit Alfons
Tejero de les fortificacions a l’Hospitalet, un
dels complexos defensius més importants de
la reraguarda republicana. Posada en context,
abordada des de diferents punts de vista
històrics, l’operació va ser objecte d’un ampli
reportatge a la revista Sàpiens 155, en l’edició
de l’abril del 2015.
“Vosaltres sou l’últim fill i, en conseqüència, el
fill que es cuida amb carícia, el fill que no es pot
llençar a l’atzar perquè en ell hi ha tot l’honor
de la Marina, tot l’esperit d’un poble”. En un
discurs al port de Vinaròs el maig del 1938,
Francisco Franco va deixar públicament clar
a l’Almirallat que, malgrat portar la iniciativa
de la guerra, no pensava arriscar els seus
vaixells en operacions militars. La contesa
la guanyaven l’exèrcit de terra i l’aviació, i la

Marina havia de seguir fent un paper secundari,
bloquejant l’entrada de subministres per mar a
la República.
Tanmateix, l’alt comandament de la Marina
es delia per demostrar la seva audàcia militar
i penjar-se medalles amb una operació
memorable, a l’altura de les heroïcitats
que pregonaven cada dia els mitjans de
propaganda franquista. El novembre del 1938,
amb l’exèrcit republicà derrotat a la Batalla
de l’Ebre, i amb el final de la guerra cada cop
més a tocar, el cap d’Estat Major de la Marina,
Juan Cervera, es va reunir amb Franco a
Burgos per dissenyar un operació amfíbia: un
desembarcament de tropes a Catalunya que
contribuís a derrotar la República.
Malgrat haver-se mostrat contrari feia uns
mesos, Franco sembla que no va dir que
no en aquesta ocasió, i de fet, l’Almirallat va
estar treballant de forma intensa un mes i mig
aproximadament. Això sí, des del principi,
els preparatius de l’operació que van recollir

A pesar dels recels expressats pels seus
subordinats, l’Almirall Juan Cervera, amb la
col·laboració de l’Almirall en cap de les forces
de bloqueig franquistes, Francisco Moreno, va
mantenir la prioritat dels preparatius. A primers
de gener del 1939, homes i material esperaven
el senyal a per embarcar en qualsevol moment.
Amb la guerra decidida, Cervera considerava
que la República no tenia capacitat de resposta
davant d’una ofensiva d’aquella naturalesa.
Tanmateix, el que no sabia és que el govern
encapçalat per Juan Negrín havia descobert els
plans de desembarcament, i havia mobilitzat
vaixells i avions a impedir-lo.
Franco no va arribar donar mai llum verd.
L’exèrcit facciós de terra va trobar poca
resistència en el seu avenç des de l’interior: el
dia 14 de gener, dues divisions republicanes
desplegades a la Costa Daurada s’havien
retirat al nord de Tarragona. Aquella mateixa
nit, amb tot preparat per salpar, el quarter
general deixava l’operació en suspens. Havia
perdut tota justificació. g
Per saber-ne més
Reportatge ‘El Pla B de Franco’. Sàpiens 155.
LA
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Una mostra a Ca la
Torre, en homenatge
a ”Antxones”
Com a homenatge pòstum a Josep Castellnou Domènech, un músic nascut a Vandellòs
conegut al poble com l’”Antxones”, l’Ajuntament ha muntat una petita exposició dedicada
a la seva figura a Ca la Torre. S’hi pot veure
un recull de la documentació i instruments de
música que va cedir al consistori fa uns anys
(partitures, programes de mà, fotografies,
etc.) i un panell on es dóna a conèixer la seva
trajectòria vital i professional.

Pla per gestionar les
restes de la Guerra Civil

S’està elaborant sobre la base de l’inventari que ha fet
el grup d’investigació GRIEGC

Jordi Guirro, autor
de ‘Documents de
l’Ajuntament’

El bibliotecari de Vandellòs, Jordi Guirro, és
l’autor d’aquest llibre de consulta, editat pel
consistori i Cossetània Edicions. Està basat
en l’Arxiu Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i mostra un repàs de la funció
pública del municipi des de mitjan del segle
XIX fins a la fi del segle XX. Entre els continguts hi ha les actes de plens i del cadastre, les
diferents capçaleres i noms d’entitats socials
d’àmbit local i els segells de les entitats del
municipi d’aquest segle i mig.

L

’Ajuntament ha encarregat a l’empresa Stoa Propostes Culturals i Turístiques SL la redacció d’un Pla director
d’interpretació, senyalització i gestió de les
fortificacions de la guerra civil del Coll de
Balaguer. Amb aquest encàrrec el consistori
ha fet un pas endavant més per posar en
marxa la recuperació i museïtzació d’aquest
patrimoni històric, que ha estudiat en detall
el Grup de Recerca i Investigació d’Espais
de la Guerra Civil (GRIEGC). Aquest equip
de treball multidisciplinar ha lliurat recentment a l’Ajuntament el Pla especial de protecció de les restes de la posició defensiva
republicana al Coll de Balaguer, que servirà
de base per l’elaboració del Pla director.
Conté un catàleg i inventari de tots aquells
elements que van ser construïts en aquest
sector per la defensa del territori (trinxeres,
búnquers, nius de metralladores, bateries
de costa, polvorins, refugis, etc.) i de les

peces i elements preexistents (masos, xarxes viàries, etc.) que configuraven el camp
de batalla que van ser aprofitats o gestionats pel bàndol republicà.
“Un total de 350-400 d’elements, analitzats
cadascun d’ells per separat i en profunditat
(amb documentació fotogràfica, informació
cadastral de la zona on es troba, plànol
d’accés, planimetria, etc)”, segons ha explicat el veí de l’Hospitalet Jordi Solé, un
dels membres del GRIEGC. Aquest grup
d’investigació ha comptat amb l’ajuda de
l’expert en història local Alfons Tejero i del
Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant.
Sobre la base d’aquest estudi, s’està redactant el Pla director, que abordarà l’ús
públic, l’estratègia d’interpretació i la gestió i viabilitat d’aquest conjunt patrimonial. La previsió és que estigui enllestit a la
tardor. g

El CELHI publica un llibre sobre el
cementiri vell de l’Hospitalet
S’edita una guia de la flora
del municipi
Guia de camp de la flora de la serra de Vandellòs, la vall de Llors i l’Hospitalet de l’Infant
és una obra editada per l’Ajuntament i Cossetània Edicions, amb el suport de l’Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV).
Els autors, Agustín García i Roberto Bueno,
han recopilat 366 espècies diferents, amb les
quals pretenen oferir una visió general i representativa del conjunt d’espècies vegetals que
es troben a la nostra zona, i les han presentat
amb fotografies i text.

LA
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L’Hospitalet de l’Infant abans de l’Hospitalet.
Quatre estudis i un recull fotogràfic sobre
arqueologia i història al cementiri vell és un
recull d’articles i treballs que ens parlen del
que hi havia abans de la fundació de l’Hospital de l’Infant Pere (any 1344), a cura de
Joan Menchon, editat pel Centre d’Estudis
de l’Hospitalet de l’Infant (CELHI) i Cossetània Edicions.
El primer estudi és el manuscrit de l’arqueòleg tarragoní Bonaventura Hernández,
Ruinas del antiguo pueblo de Oleastrum; el
segon, un article de premsa sobre la troballa d’una moneda islàmica al terme de l’Hospitalet que es publicà al Diario de Reus el
1868; i el tercer i quart treball es refereixen a

les excavacions arqueològiques realitzades
a l’antic cementiri de l’Hospitalet, on Hernández va localitzar restes antigues d’una fonda d’època medieval, construïda poc abans
de l’obra de l’Hospital. Un recull fotogràfic i
de premsa de les actuacions dutes entre els
anys 1991 i 1993 tanca la publicació.

Juliol 2015

S’estrena un espectacle
audiovisual a l’hospital gòtic
Es projecta a la façana tots els divendres i dissabtes a les 22h

D

es del passat 16 de
maig, l’hospital gòtic
de l’Hospitalet de l’Infant compta amb un nou atractiu: un mapping. Es tracta d’un
espectacle audiovisual que
es projecta sobre la façana
d’aquest conjunt monumental,
que data de 1344 i està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Mitjançant aquesta tècnica que
permet aconseguir efectes de
moviment o de 3D i acompanyar els efectes visuals amb
efectes sonors i música, es
proposa un viatge des de la
prehistòria fins a l’actualitat.
Així s’explica la història de la
zona i de la construcció i remodelació de l’antic hospital.
L’edifici, amb les seves formes
i materials, és l’element que
transporta els espectadors pel
temps; que pren vida i va mu-

tant per introduir les diferents
escenes de la història, algunes
de les quals podeu veure aquí,
en les fotografies que ha fet
Ramón Casadó.
“L’objectiu és oferir un espectacle dinàmic, molt visual i
creatiu, modern i alhora fidel
a la història”, ha assenyalat
l’empresa que l’ha elaborat,
Nueveojos, que ha realitzat el
mapping de la cerimònia d’inauguració de la nova Masia del
Barça i el mapping sobre la
Casa Batlló per celebrar els
10 anys de visites culturals,
entre altres projectes audiovisuals.
El mapping dura 11 minuts,
aproximadament, i es pot veure a la façana de l’hospital gòtic
tots els divendres i dissabtes a
les 22h. També està penjat al
web municipal: www.vandelloshospitalet.cat. g

FOTOS: RAMÓN CASADÓ

Les XXVIII Jornades Culturals de Vandellòs,
dedicades a la llum
La darrera edició de les Jornades Culturals de Vandellòs, la 28a, ha estat
dedicada principalment a la llum i les tecnologies basades en la llum. El
Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV), que les va
organitzar, amb el patrocini de l’Ajuntament i la col·laboració de diverses
entitats, va escollir aquesta temàtica tenint en compte que aquest 2015
n’és l’any internacional, declarat per Nacions Unides.
Es van inaugurar el 17 d’abril, amb una xerrada a càrrec del meteoròleg
de TV3 Dani Ramírez, i van finalitzar el 31 de maig, amb una excursió nocturna a la Mola d’en Nadell. Fins aleshores, les XXVIII Jornades
Culturals de Vandellòs van incloure més actes relacionats amb la llum;
i altres tipus de propostes culturals, tradicionals i populars, com ara sardanes, la celebració dels Tres Tombs, una visita guiada a la presa de
Llastres, exposicions, etc.
LA
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“Ecofood Restaurant” guanya els
premis “Enfila el teu futur”
Una vintena de joves emprenedors ha participat en aquesta edició

E

l projecte empresarial ‘Ecofood Restaurant’, de Jack Everitt i Anastasiya
Zakharchuk, ha guanyat la 8a edició
dels premis ‘Enfila el teu futur’ per a joves emprenedors, organitzats per l’Institut Berenguer
d’Entença i l’empresa municipal de promoció
econòmica IDETSA, amb la col·laboració d’Alpiq, l’associació d’empresaris i l’associació de
comerços del municipi.
A l’acte de lliurament dels guardons, que va tenir lloc el passat 27 de maig a la sala d’actes
de l’institut, també s’hi van donar a conèixer
els noms dels guanyadors del 2n premi (Laura Bartolomé i Lèa Arriaza, pel projecte ‘Botiga
Ecoland’); del 3r premi (Mara Sol, Aina Bru,
Montserrat Estupiñá i Mireia Beteta, pel projecte ‘Associació SAM’S’); i de l’accèssit (Laura de
la Calle i Laia Arquès, pel projecte ‘En Forma’).
En aquesta edició dels premis, hi ha participat
un total de 21 alumnes de Batxillerat i cicles
formatius de l’institut, que han presentat una

desena de projectes empresarials, vinculats
a diversos sectors econòmics. Aquests estudiants han comptat amb l’ajut del professorat
i del Servei d’Assessorament a Emprenedors
que ofereix IDETSA al Viver d’Empreses.
L’objectiu d’aquests guardons (que han consis-

tit en tablets de la marca Apple per als guanyadors del 1r i 2n premi; i tablets Samsung per a
la resta de guanyadors) és promoure la cultura
emprenedora entres els alumnes de l’institut i
ampliar el seu coneixement a altres alternatives laborals basades en el treball per compte
propi. g

PIMEC Comerç i l’Ajuntament
s’alien per promoure el
comerç local

Més d’una seixantena de
participants, al ‘Crossing
Business’
Un total de 65 persones va prendre part en la 1a edició del ‘Crossing
Business’, la jornada de cooperació empresarial i foment del consum
intern que l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament va organitzar el 12 d’abril
al Centre Cultural Infant Pere.
La finalitat d’aquesta sessió de treball era crear sinèrgies entre els
comerços, empreses, entitats locals i la pròpia administració del municipi; que es coneguessin, i que això els servís per trobar nous clients,
col·laboradors, proveïdors i projectes.
Cada participant va poder desenvolupar una mitja de 8 a 10 contactes amb altres professionals i empreses. Abans de les entrevistes,
l’empresari, fundador de Getting Contacts! i diplomat en Marketing
Internacional per ESADE, Juanjo Villalobos, va oferir als assistents
una ponència titulada “Xarxes empresarials i projectes comuns. I si el
meu poble fos el millor del món?”.
LA
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L’alcalde, Alfons Garcia; i el president de PIMEC Comerç Tarragona, Florenci Nieto, han signat un conveni de col·laboració
per promoure el comerç local,
a través d’actuacions conjuntes
que reverteixin en benefici de
les petites i mitjanes empreses
comercials i de la cohesió territorial del municipi.
Ambdues entitats s’han compromès a realitzar diverses

accions o projectes dividits en
cinc eixos estratègics: la professionalització del sector, la
integració dels comerciants
nouvinguts, la promoció de l’associacionisme; l’organització de
xerrades, jornades i sessions
formatives per tractar temàtiques que siguin d’interès al
comerç local; el comerç electrònic; i el foment i assessorament a la creació d’empreses
de comerç.

Economia i treball
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El servei de fibra òptica, en expansió al
polígon Les Tàpies I
Una desena d’industrials del municipi ja l’han contractat

L

’empresa municipal de promoció econòmica,
IDETSA, que s’ha convertit recentment en operadora de telecomunicacions, està comercialitzant
en aquests moments un servei professional de fibra òptica al polígon Les Tàpies I. En la primera fase d’implantació d’aquesta xarxa de telecomunicacions de nova
generació que consisteix a establir contactes amb els
clients potencials i donar-los a conèixer les potencialitats del nou servei, una desena d’industrials locals l’han
contractat i han iniciat els tràmits per connectar-s’hi.
IDETSA posa a l’abast dels empresaris del polígon diversos tipus de productes, adaptats a les seves possibles
necessitats. Així els ofereix qualsevol velocitat d’accés a
Internet i qualsevol tipus de serveis de telecomunicació
(telefonia fixa, telefonia mòbil i inclòs TV), a uns preus
competitius de mercat.
Per aquests preus, garanteix un servei de fibra òptica
de molt alta qualitat (els usuaris poden connectar-se a
Internet amb una velocitat de com a mínim 100MB per
segon, si escullen aquesta modalitat de contracte) i també de proximitat, la qual cosa es tradueix en una atenció
al client immediata.
Amb aquesta nova millora al polígon Les Tàpies, l’Ajuntament pretén crear un pol d’atracció de noves empreses, sobretot de tipus tecnològic, augmentar la competitivitat de les empreses existents en aquest sector i
generar nous llocs de treball.
Més informació al fullet informatiu que podeu veure en
part a la imatge i que podeu consultar sencer a: www.
idetsa.net (tel. 977 820 820). g

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

“El pàdel és un esport a
l’abast de tothom”

co Alfocea, i del gerent, Jorge Manzano,
amics des de fa una vintena d’anys, que
van veure en el pàdel i en el vent de la
zona, una oportunitat de negoci.

A tothom que passa per davant del carrer
Ramón y Cajal del polígon Les Tàpies II,
quan circula per la carretera C-44, li criden l’atenció les instal·lacions del Club
Pàdelnou, que va obrir portes el passat 30
de maig. Aquest nou complex esportiu de
7.400 metres quadrats és fruit de la idea
dels propietaris, Dolors Boix i Francis-

“A l’Hospitalet de l’Infant el vent condiciona
molt la pràctica de pàdel a l’aire lliure. Per
això, vam pensar que aquest club, amb 9
pistes indoor, delimitades per uns vidres
que permeten gaudir de vistes a l’entorn
natural i fan que els usuaris no tinguin sensació d’estar tancats, podrien tenir èxit’,
explica Jorge Manzano.
Amb aquestes 9 pistes indoor, 3 pistes
exteriors, un gimnàs amb màquines innovadores i espais per a activitats dirigides
(com zumba, Pilates, ciclo indoor, kick
power i step, etc.), un parc infantil a l’ex-

terior i una àmplia cafeteria amb terrassa,
esperen atreure tot tipus de públic. Amb
això i amb les classes de pàdel, per a
adults i per a nens, que ofereixen ja (per
aquest estiu n’hi ha cursos intensius); i
amb els tornejos de pàdel que tenen previst organitzar.
“El pàdel és avui dia un esport a l’abast
de tothom, molt social, que permet a la
gent relacionar-se”, destaca Manzano. Per
facilitar al màxim la pràctica d’esport als
clients, el Club obre tots els dies de la setmana, de les 8 a les 23h, i té uns preus assequibles, tant per als que són socis com
per als que no.
Més informació a: 977 05 48 49 i 618 46 96
82 i a info@padelnou.com.
LA
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Bon balanç de les XVI
Jornades de la Tonyina

Es van servir gairebé 300 menús als restaurants participants

La Bandera
Blava oneja a
tres platges
La Bandera Blava oneja a tres platges del municipi: la de l’Arenal, la
de la Punta del Riu i la del Torn.
L’acte oficial de la hissada d’aquest
distintiu de prestigi internacional,
va tenir lloc el 21 de juny, a la Platja del Torn i va comptar amb la
presència de l’alcalde i de diversos
regidors.
El distintiu de la Banda Blava
l’atorga un tribunal internacional de
la Fundació d’Educació Ambiental
(FEE), amb la col·laboració de l’Associació d’Educació Ambiental i del
Consumidor (Adeac), que gestiona
la campanya a l’Estat espanyol.
Aquest guardó, reconegut a nivell
internacional, valora i premia la
gestió ambiental i la seguretat, les
instal·lacions i la prestació òptima
dels serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix, exigeix a les platges una qualitat de
l’aigua excel·lent.
A més de les platges de l’Arenal,
la Punta del Riu i el Torn, el port
esportiu de l’Hospitalet de l’Infant
també ha obtingut aquest any, novament, la Bandera Blava.
A la platja naturista també llueix
des del 21 de juny la Bandera Ecoplayas. Entre els factors que l’Associació Tècnica per a la Gestió
de Residus i Medi Ambient (ATEGRUS) ha tingut en compte a l’hora de concedir aquest altre guardó
a la Platja del Torn, hi ha el d’estar
en possessió d’altres 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 sobretot els
“projectes de millora dels camins
d’accés per als vianants i zones
d’aparcament”.

FOTO: J. L. TORRECILLAS

A

les XVI Jornades de la Tonyina, que es
van celebrar del 31 de maig al 14 de
juny, es va servir un total de 289 menús
en els 10 restaurants on es van oferir propostes de plats amb aquest peix blau com a protagonista. Aquesta xifra representa un increment
del 63% en relació amb l’edició anterior, quan
es van despatxar 177 menús i les jornades van
durar quinze més dies.

La mateixa font informativa ha destacat també
que a la X Diada de la Tonyina, amb què es
van inaugurar les jornades el dia 31, s’hi van
consumir 1.166 tapes elaborades amb aquest
ingredient; i que el nombre de “tonyi-tapes”
que es van elaborar a 7 dels 12 establiments
participants en aquesta darrera edició de les
jornades també va ser elevat, segons han explicat els restauradors.

Pel que fa a la procedència de les persones
que van tastar-los, tot i que la majoria són del
municipi, gairebé la meitat provenen de la resta de la demarcació de Tarragona (sobretot
de les poblacions de l’entorn i de Tarragona
i Reus); i la resta, d’altres regions, com ara
Aragó, València, La Rioja, França, etc, segons
ha precisat l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament,
que va organitzar les jornades.

Les XVI Jornades de la Tonyina van comptar
amb la participació d’una dotzena de restaurants: nou de l’Hospitalet de l’Infant (El
Pescador, Sal Grossa, Taberna Nevada, El
Porró, HS Restaurant Hotel Sancho, El Solomillo, Nàutic, Cal Rullo i Topolino); un de
l’Almadrava (La Masia); un de Masboquera
(El Rebost de la Nuri); i un de Pratdip (La
Cuina d’en Carlos). g

El Molí de Vandellòs, a la Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya

FOTO: EVA ALONSO

L’Ajuntament i la Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya (XATIC) han signat un conveni
mitjançant el qual el Centre d’Interpretació de
l’Oli ha entrat a formar part d’aquesta xarxa
de promoció del turisme industrial. Amb aquest
nou equipament l’oferta de la XATIC arriba a 36
equipaments industrials arreu de Catalunya.
La XATIC s’ha compromès a ajudar el con-
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sistori a promocionar tant el municipi com el
Centre d’Interpretació de l’Oli, conegut com
el Molí de Vandellòs, a través de les seves
xarxes socials i la difusió de les visites guiades que fa. “Creiem que cal donar a conèixer
el procés d’elaboració de l’oli que es feia en
aquest molí, perquè ara s’ha industrialitzat
molt”, assegura Teresa Casals, vicepresidenta de la XATIC.

Turisme

Juliol 2015

Tres rutes, per descobrir el fons marí
Els itineraris estan ubicats a les platges de l’Arenal i de l’Almadrava i a Cala Bea

P

er donar a conèixer el patrimoni natural del fons marí de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’Ajuntament ha organitzat tres itineraris submarins. Mitjançant
aquests itineraris, els aficionats a l’snorkel,
poden observar les espècies més característiques de posidònia, una planta, no una
alga, amb arrels, tiges, fulles i flors, considerada per la Unió Europea com un hàbitat de
protecció prioritària.
Cal tenir en compte que en aquest municipi
s’hi troba una de les franges litorals millor
conservades de la costa de Tarragona, amb
fons marins que alberguen praderies de posidònia (Posidonia oceanica) de gran valor
ecològic. De fet, la presència de posidònia
és un dels factors principals pel qual part de
l’àmbit marí del municipi està catalogat com
a espai de la Xarxa Natura 2000.
A més de fons amb posidònia, a través
d’aquest itineraris també es poden observar fons de sorra i roca, on es poden trobar
un gran nombre de plantes i animals, com
ara anémones de mar, espirògrafs, julioles,
estrelles vermelles, julioles, cogombres de
mar, garotes, sards, etc.
Les rutes, que s’han creat sobre la base de

FOTO: RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

l’estudi del fons marí fet per l’empresa Serveis Ambientals Marins (SUBMON), estan
ubicades a la Platja de l’Arenal tocant el
port, a la Cala Bea i a la Platja de l’Almadrava. En aquests recorreguts s’han instal·
lat uns plafons submarins, que s’han marcat
amb una boia de color, on hi ha informació
i fotografies de les espècies més caracterís-

tiques del fons, perquè els banyistes, amb
les seves ulleres i tub, puguin identificar-les.
Amb aquest nou servei, el consistori vol donar a conèixer la riquesa biològica del fons
marí de la costa de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant; ampliar l’oferta d’activitats a les
platges i fomentar la pràctica esportiva. g

Les Terres de Mestral estrenen pàgina web
La Mancomunitat de Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), que
aglutina els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip,
ha posat en marxa la pàgina web www.terresdemestral.cat. Amb aquesta
acció i altres que durà a terme en el futur, pretén promocionar la nova marca turística ‘Terres de Mestral’ i donar a conèixer el territori integrat pels tres
municipis, que es caracteritza per la combinació de mar i muntanya.
El web és un aparador del territori que configuren les Terres de Mestral
i alhora una exhaustiva proposta de tot allò que s’hi pot fer, segons les
motivacions de cadascú, i un instrument per mirar de concretar al màxim,
organitzar-se i muntar-se les estades i vacances al detall. Per aquest motiu,
inclou informació sobre la destinació i l’oferta turística, una agenda d’activitats, un mapa, notícies, galeria d’imatges, fullets, accés a les xarxes socials
on són presents les Terres de Mestral, etc.
A més de mostrar els atractius turístics de la zona, el web serveix també per
promocionar els establiments i productes turístics del territori. Així, conté
una detallada relació dels allotjaments, restaurants, empreses d’activitats,
cellers, agències de viatge, oficines de turisme i altres establiments vinculats al sector turístic i les seves dades de contacte. Els propis empresaris
són els que gestionen aquesta part de la pàgina web dedicada al sector privat i la idea és que en un futur s’estableixin mecanismes directes de venda
i contractació online.
La principal característica del web és el predomini de continguts fotogràfics i gràfics, per captar l’interès dels usuaris i seduir-los. Actualment, està
disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès. Més endavant, no es
descarta incorporar-hi altres idiomes, en funció de les necessitats.
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Ensenyament/Joventut

Nou període de
matriculació
per als cursos
d’adults
Per facilitar-ne la inscripció,
hi ha previst un segon període de matriculació als cursos d’adults organitzats per
la Regidoria d’Ensenyament,
del 7 al 30 de setembre, a les
oficines municipals d’atenció
ciutadana, situades a l’Ajuntament de Vandellòs o a la Casa
de la Vila de l’Hospitalet de
l’Infant.
Els cursos que es brinden són
de preparació per a l’obtenció
del Graduat en Educació Secundària, per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Superior (CFGM i CFGS) i per
a la preparació per a la prova
d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys.
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S’ampliarà l’oferta d’estudis a
l’Aula de la UNED
Amb el curs d’accés a la universitat per a més grans de 25
anys; i el 2n nivell d’anglès i francès

L

’Aula Universitària de la UNED de l’Hospitalet de l’Infant ampliarà el curs vinent (201516) la seva oferta d’estudis. A més dels graus
en Geografia i Història, en Administració i Direcció
d’Empreses (ADE), diferents graus d’Enginyeria
(Elèctrica, en Electrònica Industrial i Automàtica
i en Tecnologia Industrial) i el grau en Mecànica,
s’hi impartirà el curs d’accés a la universitat per a
més grans de 25 anys.
Així mateix, les persones interessades a seguir
els estudis de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a l’Hospitalet de l’Infant,
podran apuntar-se no només al 1r nivell d’anglès i
de francès (dins del Centre Universitari d’Idiomes
a Distància), com el curs passat; sinó també al 2n
nivell d’aquests cursos d’idiomes.
Ho han acordat l’alcalde, Alfons Garcia; i l’alcalde de Tortosa i president del Patronat del Centre

Les classes començaran el
14 de setembre i es donaran
a les instal·lacions d’IDETSA,
de dilluns a dijous de les 16
a les 20.45 h. Més detalls a:
www.vandellos-hospitalet.cat

L’Hospitalet
acull una
jornada de la
Universitat
d’estiu
Per al passat 9 de juny, l’Antena del Coneixement de la
URV de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va organitzar,
amb la col·laboració de la
Diputació de Tarragona, la
jornada ‘Nutrició humana, dietètica i alimentació: un tastet
científic’.
Aquesta jornada, oberta a tots
els públics, formava part del
programa de la Universitat
d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV).
L’encarregat d’impartir-la, a
la Sala Bonet Castellana del
Centre Cultural Infant Pere,
va ser el Dr. Rafel Balanzà,
professor associat de la Unitat
de Nutrició Humana, Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Facultat de
Medicina de la URV.
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Associat de Tortosa de la UNED (del qual depèn
l’Aula Universitària), Ferran Bel.
Els que vulguin inscriure’s als estudis que s’oferiran a l’Aula Universitària de l’Hospitalet ho podran
fer a la tardor, segons és previst, a través del web
del Centre Associat de Tortosa UNED: http://www.
uned.es/ca-tortosa/. g

El desè i últim Palmfest, del
23 al 25 de juliol

Diversitat
d’activitats, als
Casals de Joves
Amb l’arribada de l’estiu, l’activitat no s’atura als Casals de
Joves, sinó que s’incrementa.
Cada dia s’hi ofereix una proposta diferent (aquest mes de
juliol, per exemple: pàdel surf,
els dilluns; zumba, els dimarts;
cuina, els dimecres; i jocs de
rol, els dijous; i tallers, els caps
de setmana).Totes les activitats
programades són per a majors
de 12 anys i són gratuïtes.
Fins al mes de desembre, també hi ha previstes diverses sortides, com ara al parc aquàtic
Costa Caribe, a The Escape
Hunt Barcelona, al País Basc,
Port Aventura, etc.
Més detalls als mateixos Casals
o bé a Internet (a través del Facebook o Twitter: Casal Joves).

El mite del rock-and-roll, els
considerats creadors del ‘garage rock’ britànic dels anys
60, no es perdran la desena
i última edició de Palmfest.
Parlem de The Pretty Things,
la banda liderada per Richard
‘Dick’ Taylor, qui també va ser
fundador dels Rolling Stones.
El grup oferirà al festival de
música de música independent de l’Hospitalet de l’Infant
el seu únic concert a l’Estat
dins de la seva gira europea.
A més de The Pretty Things i
dels també britànics B-Movie,
del 23 al 25 de juliol, actuaran
al port esportiu de l’Hospitalet
de l’Infant altres artistes internacionals com els noruecs
Datarock, els californians Crocodiles i els italians Righeira.
Palmfest 2015 comptarà també amb prominents representants de l’escena independent
estatal com Dorian, La Bien
Querida, Joan Miquel Oliver,
Ángel Stanich Band, Kokoshca
o Las Ruinas; així com amb altres propostes emergents del
territori, com Pacosan, Tyco

Brahe, TheWardenClyffe, The
Dips, Uralita i Porlan o els
cambrilencs Zero.
Així mateix, com cada any, el
festival comptarà amb la participació d’una selecció important de djs i amb les Pool
Parties de les tardes, entre
altres propostes organitzades
per l’Associació Multicultural
Alternativa (AMA), a qui volem
agrair i reconèixer la feina que
ha realitzat durant aquests
deu anys.
Més informació sobre la programació i els abonaments a:
www.palmfest.es

Esports
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Àmplia oferta d’activitats per a l’estiu
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha mantingut els preus de l’any passat

T

enint en compte la necessitat de les
famílies de comptar amb un servei lúdic, esportiu, recreatiu i de lleure per
als nens i joves durant els mesos d’estiu,
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha organitzat una àmplia oferta d’activitats per aquest
col·lectiu i ha mantingut els preus de l’any
passat, que són molt assequibles.
Entre les propostes previstes del 25 de juny
al 4 de setembre, destaquen les “colònies de
poble en poble”, els ‘casals d’estiu”; i la “setmana multiesportiva d’anglès”.
A més, s’ofereix el servei de menjador i/o el
servei d’acollida; i, com l’any anterior, abonaments familiars per al lloguer de caiac i
BTT a uns preus molt econòmics, per promocionar la cultura del mar i donar un impuls a la Base Nàutica, situada a la platja
de l’Arenal.
En aquesta platja, com cada any, hi ha també servei de ludoteca; i durant els mesos de
juliol i agost, activitats dirigides davant de les
guinguetes. També es preveu fer activitats
dirigides davant de les guinguetes de la platja de la Punta del Riu.

Aquest estiu es brinden igualment cursos
de natació, per a totes les edats; i cursos
de pàdel. D’altra banda, les piscines municipals descobertes de Vandellòs, Masriudoms

i Masboquera estaran obertes fins al 13 de
setembre, de dilluns a divendres de 12 a 15h
i de 17 a 20h; i els dissabtes i diumenges,
d’11 a 14.30h i de 16.30 a 20h. g

Quatre noves rutes de
senderisme, en un plànol

S’han instal·lat taules de
Futtoc i més taules de
ping-pong
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha instal·lat dues taules
de Futtoc, un nou i peculiar esport que és una barreja de
futbol i de ping-pong, al costat del camp de futbol de l’Arenal de l’Hospitalet de l’Infant.
Per promoure igualment la pràctica d’exercici físic a l’aire lliure, l’Ajuntament ha instal·lat quatre noves taules de
ping-pong al municipi: tres a l’Hospitalet (a la Urbanització
Infant, al costat de la pista multiesportiva de la Platja de
l’Arenal i davant de l’institut); i una a Vandellòs (al camp
de futbol).

Ja està a disposició de tothom el
plànol informatiu i topogràfic de les
quatre noves rutes de senderisme
a l’Hospitalet de l’Infant, que com
us vam explicar a la darrera revista municipal, han dissenyat l’Àrea
d’Esports i el Centre Excursionista Serres del Mestral, per donar a
conèixer uns senders i camins que
van rehabilitar i senyalitzar conjuntament durant els anys 2013 i 2014.
Aquest plànol, que conté una des-

cripció de cadascun dels itineraris
proposats (el del Barranc de Llèria,
la Mola de Nadell, Els Corralets i
La Porrassa) i una base cartogràfica, està disponible a les oficines de
Turisme i als establiments hotelers.
També es pot descarregar al web
de l’Ajuntament: www.vandelloshospitalet.cat
L’acte de presentació de les noves
rutes va tenir lloc el passat 15 de
maig, a la Sala Infant Pere.
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Esports

Oberta la
inscripció a la
5a Vandekames
Ja és obert el període d’inscripció a la
5a Vandekames, un esdeveniment esportiu de muntanya pensat per gaudir
en família que es celebrarà el dissabte 8
d’agost a Vandellòs. Fins al dia 1 d’agost,
les persones interessades a participar-hi,
s’hi poden apuntar a través de la pàgina
web: www.vandekames.com

Juliol 2015

Felicitacions per als
futbolistes de l’Hospitalet
L’equip amateur del Club Esportiu i diversos equips del
Club Futbol Base han pujat de categoria

Tal com expliquen els organitzadors en
aquest web (el Centre Excursionista
Serres del Mestral i el Centre Cultural,
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, amb
el suport de l’Ajuntament i de diverses
entitats), la Vandekames presentarà en
aquesta edició diverses novetats.
En concret, s’hi oferiran dos circuits nous,
que s’afegiran als ja tradicionals negre
(de 28 km), vermell (de 18 km), blau (de
12,5 km) i verd (un recorregut per als infants): el circuit or, en què els participants
s’enfrontaran a una cursa d’ultraresistència de 85 Km; i el circuit groc, apte per a
tots els públics, de 7 km.
També hi ha previst transformar el circuit
verd, la gimcana infantil, en unes curses
curtes per als més petits (la VandeKids).

El municipi
acollirà el Trial de
les Nacions del 18
al 20 de setembre

Com us vam avançar en la darrera revista, 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, organitzada pel Moto
Club Tarragona i el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV),
reunirà els millors pilots de l’especialitat,
procedents de 24 països diferents.
El nucli de 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.
L’esdeveniment 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. Més detalls a: www.tdnspain.
com
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P

er felicitar-los pels èxits assolits en
aquesta temporada, l’Ajuntament va
convocar el passat mes de juny a la
Casa de la Vila, l’equip amateur del Club Esportiu i cinc equips del Club Futbol Base, de
l’Hospitalet de l’Infant.
L’equip amateur del Club Esportiu ha ascendit a Segona Catalana; i aquests han estat els
triomfs dels cinc equips del Club Futbol Base
que van rebre el reconeixement del consistori:

l’equip juvenil s’ha proclamat campió de lliga
de Segona Divisió i ha ascendit a Primera
Divisió; l’equip cadet ha quedat segon en la
Segona Divisió i ha pujat a Primera Divisió;
l’equip infantil, ha aconseguit el tercer lloc a
Segona Divisió i ha ascendit a Primera Divisió;
l’equip aleví A ha guanyat la lliga de Segona
Divisió del grup 35 i ha ascendit a Primera Divisió; i l’equip aleví B ha estat el segon classificat de la lliga de Segona Divisió del grup 36 i
ha pujat també a Primera Divisió. g

Reserva de les pistes de pàdel
de l’Hospitalet, per Internet
Per facilitar-ne als usuaris de les pistes municipals de pàdel de l’Hospitalet de l’Infant
la reserva, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
ha creat una pàgina web (http://vandelloshospitalet.pistas-online.es), a la qual es pot
accedir a través del web del consistori: www.
vandellos-hospitalet.cat
Per utilitzar aquest sistema de reserva via
Internet, les persones interessades s’han de
donar d’alta al servei i enregistrar-s’hi, enviant
un correu electrònic a: esports@vandelloshospitalet.cat (més informació: 977 82 05 23).
Un cop hagin facilitat les seves dades personals i tinguin el seu nom d’usuari i contrasenya, poden entrar a la pàgina web pròpiament

dita i visualitzar les quatre pistes de pàdel de
l’Hospitalet de l’Infant, disponibles en les diverses franges horàries. La reserva mínima
és d’una hora; i la màxima, de dues. Aquest
sistema també permet als usuaris convidar
altres usuaris a apuntar-se a un partit si no
són prou jugadors.

Medi
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L’Ajuntament rep un reconeixement
de la Comissió Europea
Pels més de 5 anys que porta en el registre europeu
d’ecogestió i ecoauditoria EMAS

L

’Ajuntament ha obtingut un reconeixement de la Comissió
Europea com a organització amb més de cinc
anys d’antiguitat (set, en
concret) en el registre europeu d’ecogestió i ecoauditoria EMAS.
Consisteix en un certificat commemoratiu de
bronze, que van recollir
el 19 de maig l’aleshores
regidor de Medi Ambient,
Joaquim Gracia; i la regidora de Turisme,
Elidia López, a l’acte de lliurament d’aquestes distincions que la Comissió Europea ha
atorgat enguany per primera vegada. L’acte,
organitzat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya,
va tenir lloc a l’Hotel Alimara de Barcelona.
Des del 2008, l’Ajuntament aplica aquest

Nova màquina de
neteja viària

sistema de reconeixement europeu (EMAS)
en la gestió de les platges, el servei de recollida de residus i deixalleries del municipi i la
Casa de la Vila. L’any passat va aconseguir
renovar el certificat de qualitat ambiental
que acredita que compleix els requisits establerts i que serà vàlid fins al 30 de setembre
de 2017, després de passar satisfactòriament una auditoria externa. g

El consistori ha adquirit una nova màquina per netejar les vies públiques
del municipi. Amb aquesta són tres les
màquines de què disposa per netejar
les voreres, els carrers i les places.
La nova màquina, que pot netejar els
carrers més estrets, complementa i
reforça la feina que es realitza amb
les altres dues màquines, una de les
quals ja té més de deu anys. El nou
aparell ha costat uns 94.000 euros.

Benestar social i Salut

Neix un grup d’afectats de
fibromiàlgia a l’Hospitalet

Es tornarà a ajudar els més
necessitats a pagar l’aigua
Per garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica,
l’Ajuntament i l’empresa subministradora de l’aigua al municipi,
Comaigua, han renovat el conveni de col·laboració que van signar l’any passat.
Per mitjà d’aquest conveni, les persones en risc d’exclusió social,
usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram, poden accedir als ajuts del Fons de Solidaritat posat
en marxa per Comaigua. A aquest Fons, Comaigua hi destinarà
enguany 3.000 euros, és a dir, 1.000 euros més que l’any anterior, segons ha remarcat el gerent de l’empresa, Jordi Azorín.
Els ajuts consisteixen en l’exempció del 100% del total de la
factura de l’aigua (inclosos els impostos), l’alta del servei amb
l’exempció o l’ajornament del cost, la reobertura del subministrament amb l’exempció o ajornament del cost i l’ajornament de les
factures pendents de pagament.

L’Àrea Bàsica de Salut VandellòsL’Hospitalet ha organitzat, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, un
grup d’afectats de fibromiàlgia.
Actualment aquest grup, obert a
tothom que s’hi vulgui afegir, està
integrat per més d’una desena de
dones, segons ha explicat l’equip
de professionals que va posar en
marxa aquest projecte el passat
mes de maig.
Tal com apunta aquest equip, format per la metgessa de família
Mireia Garcia; la infermera Margarita Esquius; la psicòloga Bàrbara
Mas i la treballadora social Anna
Bautista, l’objectiu és que aquest
grup esdevingui un espai de trobada obert a totes les persones
afectades per la fibromiàlgia, on
puguin parlar dels seus símptomes i maneres d’afrontar el dolor i
trobar suport professional, per millorar la seva qualitat de vida.
A hores d’ara, les participants es
reuneixen els dimecres, de les 10
a les 11h, a la sala de fisioteràpia

del centre de dia de l’Hospitalet
de l’Infant; i a partir d’aquest mes
de juliol (a l’agost faran vacances)
podran participar en diverses activitats, com ara sessions de relaxació, xerrades sobre la fibromiàlgia i els ajuts existents per a les
persones que la pateixen, medicaments, etc. Aquestes activitats
aniran a càrrec de professionals
del CAP de l’Hospitalet i de l’Hospital Sant Joan de Reus.
Les persones interessades a
formar part d’aquest grup han
d’adreçar-se al CAP de l’Hospitalet de l’Infant o, directament, a les
reunions dels dimecres.
LA
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Entitats

Juliol 2015

Associació de Joves de
l’Hospitalet de l’Infant

T

al com es descriu la pròpia Associació de Joves de l’Hospitalet de l’Infant a la seva pàgina de Facebook,
la seva eina de comunicació principal a
hores d’ara, aquesta nova entitat local és
una “associació principalment per als joves de l’Hospitalet, que pretén ser el nucli
de les activitats del jovent del poble i agrupar la joventut, per col·laborar i formar part
d’un projecte comú”.
Amb aquest objectiu d’unir els joves del
poble, recopilar les opinions del col·lectiu i
organitzar els esdeveniments, festes i activitats que vulguin i com els vulguin, Joel
Serret, Javier Ochoa, Daniel Fernández i
Sergi Castelló van fundar l’associació el
passat mes de febrer.
En aquest curt termini de temps, han aconseguit aplegar una seixantena de socis i
han organitzat tres actes destacats: la festa jove del divendres de la Fira d’Abril, una
assemblea general i la festa jove ‘Windsound’ per Sant Pere.
La seva idea és muntar al menys una activitat
cada mes, “per sortir de la monotonia” i oferir
alternatives d’oci a l’Hospitalet. “Pensem que
si una activitat la impulsa la societat, té una
capacitat de convocatòria més gran”, afirma
el president de l’entitat, Sergi Castelló.

DADES DE L’ENTITAT

Una altra de les fites que es planteja
aquesta nova entitat, que veu en l’Associació de Joves de Vandellòs un exemple
a seguir per la seva capacitat d’involucrar
el jovent del poble, és assolir la xifra de
200 socis.
Per ser-ne “soci de ple dret”, cal tenir entre 18 i 35 anys i pagar una quota de 10
euros a l’any, que permet accedir a un
seguit d’avantatges, com ara descomptes en activitats, festes per a socis, etc.
També es pot ser “soci simpatitzant”, de
manera gratuïta, si es vol estar informat
del que organitza l’associació o, senzillament, a algú (no importa la seva edat) li
agrada el que fa l’entitat o li vol donar el
seu suport. g

President: Sergi Castelló
Vicepresident: Joel Serret
Tresorer: Daniel Fernández
Secretari: Jordi Solé
Vocals: Javier Ochoa, Andrea Tamayo,
David Sevilla, Víctor Estévez, Noemi Serret i Gerard Fernández.

DADES DE CONTACTE:

Correu electrònic:
associaciojovesinfant@gmail.com
Telèfon: 660 547 017
Facebook: Associació de Joves de
l’Hospitalet de l’Infant

NOMBRE DE SOCIS: una seixantena
DATA DE FUNDACIÓ: 11 de febrer

de 2015

PRINCIPALS ACTIVITATS: propostes socioculturals, recreatives i esportives,
adreçades al jovent, amb l’objectiu de promocionar els valors socials i la implicació
dels joves en l’organització d’activitats.

Cuina

Albergínies farcides de bolets
CUINERA: Montse Gil

Elaboració:
Tallem les albergínies per la meitat i les
col·loquem al forn. Mentrestant, sofregim els
bolets en una paella. Un cop les albergínies
estan cuites, en reservem a un costat la pell i
afegim la polpa a trossos a la paella junt amb
els bolets. Hi sumem també la picada d’all i julivert, una cullerada de tomàquet cuit i un raig
de llet evaporada per tal d’espessir-ho tot. Corregim de sal.

Ingredients
Per PERSONA
g
g

g

g

Finalment, omplim les albergínies amb tota la
barreja, les cobrim amb formatge rallat i ho posem a gratinar al forn.

g
g

l2 albergínies
bolets (camagrocs, rovellons,
ceps)
1 cullerada sopera de tomàquet cuit
llet evaporada
formatge ratllat
picada d’all i julivert

Espero que us agradi!
Envia´ns la teva recepta a:
larevista@vandellos-hospitalet.cat

LA
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Ricard Torquemada, periodista

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

En el marc de les III Jornades sobre la comunicació, celebrades a l’Hospitalet de l’Infant, la Ràdio va entrevistar el periodista esportiu Ricard Torquemada, que va començar la seva
carrera professional a la delegació del diari Marca a Catalunya. Després va treballar al diari Sport durant uns mesos,
abans d’entrar a Catalunya Ràdio com a redactor encarregat
de l’actualitat blaugrana, el 1996. Del 2004 al 2008 va ser
cap d’Esports de Catalunya Ràdio i actualment és analista
de futbol a “La transmissió d’en Puyal” i als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. També col·labora
amb els diaris El País, Mundo Deportivo i Ara.
Una anècdota de la teva feina, una de les
moltíssimes que has de tenir i que vulguis destacar.
Jo crec que no tinc tantes anècdotes, o
sí que en tinc i no els hi dono dimensió
d’anècdota, perquè sempre em costa molt
trobar-ne alguna. Jo crec que, saps què
passa?, que interioritzem tant el que fem
i el dia a dia, que arriba un moment que
tot forma part de la feina, que no li donem
valor.
Doncs explica’ns si hi ha alguna persona
que hagis conegut o que hagis entrevis-

tat que, pel que sigui, t’hagi impressionat.
Menotti!. No sé si hauré d’explicar primer
qui és, perquè hi ha molta gent jove que no
sabrà qui és Menotti. Menotti és un tècnic
argentí, a mi m’agrada més dir-li un ideòleg
futbolístic. Per a mi ha estat un dels grans
professors que m’han inspirat en la distància, perquè va ser entrenador del Barça a la
dècada del 80, va ser seleccionador argentí
l’any 78; i després diríem que va desaparèixer del primer pla futbolístic i ara fa molt
temps que no entrena. Un cop me’l vaig
trobar a la llotja del Camp Nou, fa molts
anys... Recordo que era el meu inici com a

retransmissió del Puyal, i que jo tenia una
dificultat amb les entrevistes. Jo no sóc un
bon entrevistador i amb el Puyal treballàvem molt l’entrevista, i un dia em vaig trobar a Menotti, i quan va acabar l’entrevista,
en Puyal em va dir: “Has fet la millor entrevista que has fet mai”. I és que no havia tingut la sensació que li estava fent una
entrevista, sinó que estava conversant amb
ell. Jo crec que va ser tan natural la meva
admiració cap a ell, que em sortia de dintre,
que per un moment vaig oblidar la forma de
l’entrevista i va sortir una cosa molt divertida i interessant.

Gràcies i fins sempre,
Chema Muriente

Grau, Torquemada i Soler, a les
Jornades sobre la comunicació
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i l’Antena del Coneixement de la URV
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant van organitzar les III Jornades
sobre la comunicació el mes d’abril, a la Sala Bonet Castellana del
Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet.
De la primera conferència, titulada “La sàtira i el límits de l’humor”,
se’n va ocupar l’actor i director de teatre, ràdio i televisió Oriol Grau,
el 22 d’abril; de la segona, el conegut analista de futbol Ricard Torquemada, sota el títol ‘Experiències d’un periodista esportiu’, el dia
24; i de la tercera, el dia 29, el periodista tarragoní Ignasi Soler, que
va parlar sobre “Periodisme i veritat”.
SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:
@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

www.vandellos-hospitalet.cat
Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs

L’any 1988 Ràdio l’Hospitalet de
l’Infant es va posar en marxa gràcies a la feina d’un grup reduït de
persones entre les quals es trobava el Chema Muriente, que ens
va deixar el passat 1 de maig. Ell
fou un dels pilars que va enfortir la
Ràdio des dels seus inicis.
Per qüestions laborals, va deixar
l’emissora ben aviat; però la seva
empremta ens ha anat acompanyant al llarg dels anys, i sempre
hem comptat amb el seu suport.
La seva mort ens ha sorprès a
tots. El Chema va portar la seva
malaltia de manera molt discreta, com tot el que feia en aquesta
vida, discret com era de mena,
amb un gran sentit de l’humor i un
somriure que contagiava tothom.
Des de Ràdio l’Hospitalet i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant volem donar el nostre
més sentit condol, per aquesta
tràgica pèrdua, a la seva família

i amics i especialment a la seva
companya Pura. Chema, ens deixes un gran buit, et trobarem a
faltar molt. Gràcies per tot!
Quan l’energia del nostre cos vol
retornar a l’origen,
l’univers ja no hi és en nosaltres,
nosaltres som l’univers:
un granet de sorra, una gota d’aigua, un raig de llum, un somriure,
una mirada...
Tot t’emmiralla, ho sé, el cor m’ho
diu i així ho sento.
Pura.
LA
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Serveis
DEMOGRAFIA

NAIXEMENTS:
Roger Domènech Blanco, 27/01/2015
Marc Saladié Garcia, 17/02/2015
Edgar Manuel Garcia, 18/02/2015
David Konovka, 24/02/2015
Sara Polínek Iturbe, 24/02/2015
Jana Jiménez Molina, 18/03/2015
Gerard Margalef Bayerri, 18/03/2015
Carlos Reixach Vázquez, 19/03/2015
Jana Serrano Miralles, 21/03/205
Sergi Hernandez-Capalleja Casado, 23/03/2015
Elsa Tambo Sobrino, 03/04/2015
Dylan González Ferreira, 31/03/2015
Wael El Boumediani El Hamdi, 09/04/2015
Biel Paredes Picó, 10/04/2015
Kaoutar Aftak Orahou, 25/04/2015
Bel·la Fernàndez Cabanes, 24/05/2015
Thiago Santos Camacho, 30/05/2015
Eloi Sanabra Jiménez, 16/06/2015
Elsa Polo García, 16/06/2015
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DEFUNCIONS:
Eladio Casas Clemente, 25/12/2014
Antonio Punzano Ruiz, 27/01/2015
VANDELLÒS —L’HOSPITALET
Maria Sancho Llaó, 12/02/2015
Luis Cano Murillo, 20/04/2015
Jose Maria Muriente Preciados, 01/05/2015
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Juana Caba Fernández, 10/05/2015
Maria Casadamunt Castilla, 20/05/2015
Elisa Lorente Arnal 24/05/2015
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Vandellòs - Masboquera - Masriudoms - Vanessa Park - Infant - l'Hospitalet
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Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82
19:30 20:33
19:35 20:38
19:40 20:39
19:45
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13:30 10:40
13:32
13:40 13:43 13:45 13:50
L’Hospitalet................... 977 82 04 62 - 977 82 03 36
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Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
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l'Hospitalet
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—- L’HOSPITALET — VANDELLÒS
Escola Valdelors (Vandellòs) ............ 977 82 40 14
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Farmàcia Aragonès ............................ 977 82 30 59
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Infant - l'Hospitalet
Notaria
.................................................
59
10:00
10:15 10:18 10:20 977 82 3210:25
10:27 10:30
10:35
10:43
10:45
DISSABTES I DIUMENGES
Oficina de Turisme .............................
977
82
33
28
11:47
11:50 11:52 11:55
12:00 12:05 12:08 12:20 12:22
Pavelló Poliesportiu Vandellòs ......... 977 82 43 54
Sortida de Vandellòs: 9:05
13:05 13:20 13:23 13:25
13:30 13:32 13:35
13:40 13:43 13:45 13:50
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El bus municipal és un servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo
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AGOST 1, 8, 13, 14, 15, 22, 29

Mateix trajecte i horari dels matins.

JULIOL 4, 11, 18, 25

Arribada a Vandellòs: 13:50 Mateix trajecte i horari dels

Fotogaleria

Juliol 2015

Teo Castillo presenta el llibre digital dels 25 anys de bitlles a l’Hospitalet. FOTO: FOMENT CULTURAL

La Policia Local s’ha reforçat aquest estiu amb 6 agents més.

Cloenda dels cursos de català. FOTO: JORDI MARCÓ

Jornada de neteja de la desembocadura del riu Llastres. FOTO: HELENA JIMÉNEZ

Eloy Martínez, del CNHV, guanya el Campionat de Catalunya Individual
de Pesca Submarina a l’Hospitalet FOTO: FELIPE SANZ

FOTO: ALBA RODRÍGUEZ

Sergio Morcuente, un dels premiats als
sortejos de la Regidoria de Comerç.
FOTO: MARTA HERNÁNDEZ

Els escolars celebren el Dia de l’Arbre. FOTO: BEATRIZ HIGUERAS
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Fotogaleria

Fi de curs de l’Escola de Dansa Montse Sotero. FOTO: DANIEL LÓPEZ

Activitat esportiva de Setmana Santa. FOTO: ÀREA D’ESPORTS

Fira d’Abril de l’Hospitalet. FOTO: JOSÉ LUIS TORRECILLAS

21a Trobada de Puntaires. FOTO: JORDI MARCÓ
LA

22 REVISTA

Juliol 2015

Concert pel 25è aniversari de la Coral Arsis. FOTO: JUDIT BRÚ

Trobada de Penyes del Barça. FOTO: DANI CANDELA

Tres Tombs pels carrers de Vandellòs. FOTO: JORDI MARCÓ

Visita d’alumnes de l’Escola Mestral a la TVV. FOTO: JORDI MARCÓ

Fotogaleria

Juliol 2015

Processó de Sant Pere. FOTOS: TEO CASTILLO

Exhibició de castells per Sant Pere. FOTO: TEO CASTILLO

Representació d’Un Mar Vivent. FOTO: RAMÓN CASADÓ

Festa Major de Remullà. FOTO: IOLANDA ALCARRAZ

Festa Major de Gavadà. FOTO: MONTSE SANCHO

Festa de la Germandat

Exposició de joguines antigues. FOTO: JORDI MARCÓ

Venda de les coques beneïdes, a càrrec dels nens. FOTO: CONRAD SOLÉ

3a Trobada de bandes de música. FOTO: JUDIT BRÚ

Sardanes a la Pl. Drs. Gil Vernet. FOTO: JORDI MARCÓ
LA
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LA Foto històrica
REVISTA

Un grup d’alumnes a les antigues escoles de l’Hospitalet. Imatge dels anys 60, cedida per María Preciado.
En homenatge al nostre company Chema.

