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Quan rebreu aquest número de La Revista, l’estiu ja haurà passat
i tots haurem retornat a la rutina de la tardor, quan els dies són
més curts i, antigament, calia preparar les terres per aconseguir
millors collites.
Aquesta és la tasca que tenim al davant: posar en marxa els projectes i totes aquelles actuacions que ens permetin gaudir d’un hivern tan favorable com aquest estiu que acabem de deixar enrere,
en què la temporada turística ha estat positiva per tots els agents
econòmics implicats, encara que tots som conscients de la temporalitat inherent al sector.
Ara ens cal acabar d’executar el pressupost d’enguany amb la voluntat que les actuacions que es realitzen contribueixin a millorar tots i cadascun dels nostres pobles, augmentar el benestar dels veïns i
generar noves expectatives de negoci i de treball per al futur.
Aquests setmanes s’ha prioritzat l’atenció als més petits i, per aquesta raó, s’han fet unes inversions
importants a l’Escola Mestral per tal que els prop de 600 nens i nenes i el professorat puguin desenvolupar la tasca educativa en les millors condicions.
La restauració de la muralla i la museïtzació de l’hospital, la remodelació de la Plaça Drs. Gil Vernet,
l’adequació dels carrers a Masboquera o la millora dels serveis a la Urbanització Vanessa Park són
alguns exemples de les millores que estan previstes per aquest trimestre.
Comptem amb les vostres iniciatives i suggeriments per a continuar millorant el municipi.

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

La dita

“De l’aigua d’octubre i el sol de
maig, en neix el blat”
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entrevista a LA REGIDORA
ELIDIA LÓPEZ

“

Per a mi ser regidora de Festes
és un nou repte

“

En aquest nou mandat,
recentment estrenat, Elidia
López repeteix com a
regidora de Turisme i Obres
i Serveis; i s’estrena com a
regidora de Festes. A totes
les responsabilitats que ha
assumit s’hi enfronta amb les
mateixes “ganes de treballar
pel municipi”, assegura, i
amb la voluntat de “donar
resposta als reptes del
present i del futur”.

Com valora la temporada turística fins al moment?
Millor que l’any passat, perquè ha fet bon
temps al juliol i com és habitual hi ha hagut
molta afluència de gent a l’agost. Hem tingut sobretot turisme familiar i de procedència
francesa. A més, l’estat de les platges ha estat
bo i s’han organitzat una gran quantitat d’activitats al municipi. Si fem la valoració en termes
de números, hi ha hagut un 65% d’ocupació de
les places d’allotjament turístic. Tot i això, no
en tenim prou amb aquestes xifres i ja estem
treballant amb ganes per a la propera temporada, per continuar adequant les platges des del
punt de vista de la qualitat de la sorra i dels
serveis i per atreure més visitants i turistes i
mantenir-ne els que ens són fidels.
Parlant de serveis, aquest estiu heu creat
unes rutes submarines...
Sí, la finalitat d’aquestes rutes és que la gent conegui què és la posidònia,: una planta aquàtica
que permet depurar l’aigua, que no és brutícia.
Creiem que cal conscienciar la ciutadania que
si es troben a les platges episodis de posidònia,
han de pensar que és un fet natural i imprescindible perquè les aigües siguin transparents.
Tenen previstes altres millores a les platges?
Continuarem amb l’adquisició de nous lavabos
de fusta i de passarel·les; i si Costes ens ho permet, dotarem les platges de parcs infantils. I
ara posarem uns panells amb informació i fotos

del municipi, per promocionar-lo i donar-lo a
conèixer als turistes i visitants.
El Trial de les Nacions també ha servit per
donar a conèixer el municipi, oi?
Sí, en aquest sentit ha estat un èxit. Estic satisfeta amb la repercussió mediàtica que ha tingut
aquest esdeveniment i amb el profit econòmic
que n’ha tret el sector turístic-hoteler, que ha
quedat molt content. El trial ens ha permès
desestacionalitzar la temporada i promocionar
turísticament el municipi i això tindrà possiblement un retorn. Pensem que cal buscar esdeveniments d’aquest tipus al mes de setembre
per atreure gent.
Quines seran les properes accions de promoció turística que dureu a terme?
El passat mes de març vam anar a una fira
adreçada a comitès d’empresa i responsables de
personal que se celebra a Toulouse a promocionar el nostre municipi com a destinació turística. Aquesta tardor hem repetit en aquesta
ciutat francesa i també hem estat a Bordeaux; i
properament anirem a París, on també s’organitzen fires d’aquest tipus. Reforçarem, doncs,
la nostra assistència a aquest tipus de fires, perquè aquesta acció ha tingut retorn en els hotels,
que han rebut clients procedents de viatges organitzats per empreses, que han vingut amb les
seves famílies. També tenim previst renovar el
conveni corner amb la Diputació de Tarragona i assistir sota aquest paraigua a fires com el

Saló Internacional de Turisme de Barcelona,
Navartur, Fitur i possiblement Londres. I també treballarem la promoció en diversos centres
comercials de Barcelona, Andorra, Lleida i Saragossa; a més de promocionar el municipi a
través d’Internet.
Com a regidora d’Obres i Serveis, quines
prioritats s’ha marcat?
El nostre municipi té una superfície molt extensa i això fa que la feina d’aquest departament sigui molt complexa. Continuarem fent
petites reparacions d’edificis i voreres i treballs
de manteniment; i alhora solucionant els imprevistos i les necessitats que vagin sortint durant el dia a dia. Després de l’estiu, en què la
brigada municipal concentra els seus esforços
a tenir cura de les platges i en l’organització
d’esdeveniments i festes; començarem a arranjar diverses voreres de la Via Augusta i dels
carrers que desemboquen al litoral, una tasca
que teníem pendent.
Aquest estiu s’ha estrenat com a regidora de
Festes. Com afronta aquesta nova responsabilitat?
Per a mi és un nou repte, que em donarà
l’oportunitat de conèixer millor les entitats i
associacions del municipi, que tant col·laboren
en l’organització de les festes; i també una part
més de la nostra administració. El balanç de la
feina que hem fet aquest estiu, amb el suport
sobretot de les comissions de Festes de l’Hospitalet, Masriudoms i Masboquera i del Centre
Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, és
satisfactori. Continuarem treballant perquè les
festes no perdin qualitat i perquè la cultura i la
història del municipi hi estiguin ben presents.
LA

REVISTA

3

Actualitat

Octubre 2015

El projecte de millora de la Plaça
Drs. Gil-Vernet tindrà en compte
els suggeriments del veïnat
L’Ajuntament ha demanat que es tinguin en consideració les opinions de la ciutadania

L

’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant ha traslladat a l’equip d’arquitectes que ha de redactar el projecte de millora de la Plaça Drs. Gil-Vernet de
Vandellòs les opinions que fins al 17 d’agost
van poder fer-li arribar els veïns a través de
la pàgina web municipal i de la bústia de
suggeriments ubicada a l’oficina municipal
d’atenció ciutadana del poble, sobre la proposta que els va presentar el passat 23 de
juliol. Aquesta proposta tenia en consideració els 129 suggeriments presentats pels
veïns del 20 al 30 de març en relació amb la
futura destinació de Cal Guirro, l’edifici situat
a la plaça principal del poble que l’Ajuntament va adquirir fa dos anys.
Segons es desprèn de la vintena de suggeriments que el consistori ha rebut aquest
estiu en relació amb aquesta proposta, que
planteja l’enderroc de l’edifici i l’ampliació de
la plaça amb la incorporació de la superfície
que hi ocupa, en el que més incideixen els
veïns és en el tractament que consideren
que hauria de tenir el paviment de la plaça i
en què la font prevista no quedi relegada en
el nou espai a urbanitzar.
L’equip d’arquitectes que s’encarregarà de
redactar el projecte d’enderroc de Cal Guirro
i l’ampliació de la Plaça Drs. Gil-Vernet (Figuerola-Gavaldà-Romera Arquitectes SCP)
tindrà en compte les opinions majoritàries
presentades aquest estiu i el passat mes de

març, com ara que hi hagi zones d’ombra a
la plaça i que es prohibeixi o reguli l’estacionament de vehicles i es doni prioritat als
veïns, segons ha explicat l’alcalde, Alfons
Garcia.

amb aquest equip d’arquitectes al qual
se li ha adjudicat la redacció del projecte.
L’Ajuntament té previst presentar a la població el projecte redactat abans de sotmetre’l a la votació del ple.

Per donar-li a conèixer els suggeriments
dels veïns i demanar-li que els tingui en
consideració, precisament, l’alcalde i els
Serveis Tècnics municipals s’han reunit

Segons ha recordat l’alcalde, Alfons Garcia,
l’objectiu del projecte és “millorar la imatge
d’aquesta plaça emblemàtica del nucli antic
de Vandellòs”. g

L’oficina de correus de Vandellòs estarà aviat al carrer de la Font
L’oficina de Correus de Vandellòs es traslladarà en breu a l’edifici del carrer de la Font,
número 4 del poble; i el consistori destinarà
el lloc que ocupa actualment Correus, al soterrani de l’Ajuntament, a magatzem i arxiu
municipal.
Perquè l’oficina de Correus de Vandellòs
es pugui ubicar en aquest edifici on antigament hi havia les oficines de la Caixa Agrària, el consistori hi ha realitzat recentment
unes obres d’arranjament i adequació i ha
aprovat per ple la cessió d’ús a favor de
Correus d’aquest immoble de titularitat
municipal.
Els treballs han tingut com a finalitat mantenir i consolidar l’edifici, que estava en desús; i adequar-ne la planta baixa per a ús
administratiu.

LA
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Nous treballs de restauració a
l’hospital gòtic
Afectaran la part del mur i la torre situats a la cara nord

A

quest mes d’octubre és previst que
comencin les obres de restauració
de la part del mur i la torre de l’hospital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant que estan ubicats a la cara nord. Es tracta d’unes
intervencions necessàries per a la millora i
conservació de les estructures medievals
que donen al carrer Jaume Castellví, des
de la plaça Berenguer d’Entença a la torre
existent inclosa, tant per la cara exterior com
interior dels paraments. Aquestes intervencions han de servir per solucionar les patologies detectades, com ja es va fer en el mur
de la façana principal de l’hospital.

El projecte també inclou diverses actuacions a
l’immoble de titularitat municipal on està ubicada
la sala d’exposicions Infant Pere, a la planta baixa; i a on a la planta pis fins fa poc s’emplaçava
la biblioteca municipal. Aquestes actuacions serviran per adequar aquests espais i les corresponents instal·lacions a la normativa i adaptar-los
a les necessitats del futur centre de visitants de
l’Hospital del Coll de Balaguer que ocuparà les
dues plantes de l’immoble i que s’obrirà al públic
en els propers mesos, segons es preveu.
Per a una millor interpretació del conjunt monumental, declarat Bé Cultural d’Interès Naci-

onal (BCIN), i del seu entorn, també s’habilitarà un pas exterior per damunt de la coberta
existent des de la torre fins a la cantonada
del carrer Jaume Castellví amb la plaça Berenguer d’Entença; s’adequarà la torre pròpiament dita i s’hi emplaçarà una nova escala
que permetrà l’accés fins a la seva part alta.
Per finançar aquestes obres, l’Ajuntament
comptarà amb una subvenció del Programa
de l’1,5% per conservació o enriquiment de
Patrimoni Històric espanyol del Ministeri de
Foment. Aquesta subvenció serà de 326.000
euros i equival al 75% del cost del projecte. g

Enllestides les obres de diversos
carrers de Vandellòs i Masriudoms
Aquest estiu han finalitzat les obres de pavimentació del carrers Joan Miró i Pau Casals i
de l’entorn de la Plaça Catalunya de Vandellòs
(a la foto); i dels carrers Sant Josep (a la foto) i
Eres de Masriudoms, ubicats als seus respectius nuclis antics.
Els treballs, que van començar el passat mes
d’abril, han consistit en la renovació dels paviments existents a les calçades i voreres; 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. També s’hi ha renovat la xarxa de distribució d’aigua potable.

dels pobles del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. A Vandellòs, per exemple,
s’hi remodelaran el carrer Església, la Plaça
de l’Ajuntament, el carrer Major, la Plaça Drs.
Gil-Vernet i el carrer de la Font.
A Masboquera, han començat aquest estiu les
obres de pavimentació del carrer de Baix (a la
foto de sota).

El consistori té previst continuar amb el procés
de reurbanització i millora dels nuclis antics
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Opinió dels portaveus municipals
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
Facebook: PSC Vandellòs l’Hospitalet - Twitter: @PSCVH
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Cristina Borràs

Després del dia 27, què?

Q

uan tingueu a les vostres mans
aquesta revista ja haurem passat les eleccions al Parlament
de Catalunya del 27 de setembre i de
ben segur ja tindrem la resposta a tots
els interrogants que durant aquests
darrers mesos se’ns han plantejat.
S’haurà fet la declaració unilateral
d’independència i ja serem un país
independent? Estarem dins o fora de
la Unió Europea? Qui serà el Presi-

dent de la Generalitat? Si és el cas,
i mentre durin les negociacions amb
el Govern d’Espanya, el dia a dia dels
catalans i catalanes continuarà patint
les retallades en polítiques socials, en
dependència, en beques de menjador
escolar, en sanitat...?
Hauran estat unes eleccions en
què no s’haurà parlat de les polítiques
que el govern de CiU i ERC han fet
ni de les propostes de futur per supe-

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

rar les desigualtats socials, l’atur, la
corrupció, etc. Ens deien que la única
solució era votar a la llista unitària que
representaven i ens feien creure que
votar a altres partits era un vot contra
Catalunya. Ens deien que volien fer
un nou país, però no ens explicaven
els costos que aquesta operació tindria.
Durant l’acte d’ofrena al monument de Rafael Casanova el passat

Mònica Boquera

BALANÇ DELS 100 DIES DE GOVERN

É

s habitual que transcorreguts
els cent primers dies de mandat és faci una valoració de
les actuacions del Govern local. El
primer concepte que ens ve al cap,
des de l’oposició estant, és la paraula “CONTINUISME”. No s’ha produït
cap canvi ni en les formes ni en els
continguts envers el passat mandat.
De moment, el Govern local segueix
amb la mateixa línia política quant

a transparència, comunicació i participació. Cap de les propostes que
PSC i FIC portaven en el programa
per tal d’assolir una major participació dels veïns i veïnes en els afers
públics del municipi s’ha materialitzat en aquests primers 100 dies de
mandat.
En aquests primers mesos no
s’ha fet públic el Pla d’Actuació Municipal per al 2015-2019; fet que no

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

ens estranya, ja que a hores d’ara
encara no sabem quin era el pla
d’actuació que regia en el passat
mandat. A principis de juny va fer
públic un acord que explicava com
es distribuïen les carteres, i que esmentava que “en aquells apartats
dels programes de les dues candidatures on no hi hagi coincidència,
es determinarà de forma consensuada l’actuació a realitzar”. L’acord

Manel Barceló

Un nou país

A

ra toca treballar pel país i
pel municipi. Després de les
eleccions plebiscitàries del
27 de setembre ara ens toca posar mans a la feina per construir un
nou estat. Des del municipalisme
així ho hem fet i així ho seguirem
fent. Invertint en millors infraestructures que ens connectin a un futur
pròsper, net i estable, amb ajuts als

més desafavorits, amb iniciatives
emprenedores.
Des d’Esquerra vam presentar
una moció per l’adhesió a l’Associació de municipis per la independència que va ser rebutjada pel PSC,
el PP i la FIC; però això no ens farà
tirar la tovallola, estem convençuts que un nou estat no és un bon
camí, sinó el millor, i de fet, l’únic

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

que ens ha deixat l’immobilisme i la
negativa de l’Estat espanyol.
Seguirem treballant per un
municipi més equilibrat, amb vies
d’un futur amb garanties de sostenibilitat i t’hi esperem a tu, les teves propostes i idees. Presentarem
plans i millores en l’àmbit ambiental, econòmic, cultural, social i d’altres i ens comprometem a mantenir

Sílvia Pujol

Casi 100 Días!!!!

L

os primeros 100 días de un gobierno permiten analizar el perfil
de las políticas que va a llevar a
cabo durante el resto del mandato. En
ese sentido, el Consistorio constituido
tras las elecciones municipales ofrece un balance desolador. Ni una sola
nueva propuesta ejecutada. Ninguna
idea. El inmovilismo y la continuidad
elevados al máximo exponente.
Por eso no es de extrañar la
Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

actitud demostrada ante la petición
por parte del PP de cambiar la ubicación del mercadillo ambulante, una
propuesta realizada con el objetivo
de maximizar el impacto económico
en el tejido empresarial de nuestro
municipio. Instalar ese mercadillo en
el entorno urbano permitiría que los
comerciantes y restauradores de la
zona pudiesen aprovechar el flujo de
visitantes, y facilitaría a los vecinos el

acceso y las compras. Es cierto que,
como cualquier cambio, la medida requeriría un estudio para valorar cual
sería el lugar idóneo, atendiendo a
criterios normativos, de seguridad y de
viabilidad. Por eso nuestra propuesta
solicitaba que los servicios técnicos
realizaran ese análisis para tomar la
decisión con la máxima información
posible. Del mismo modo proponíamos entablar conversaciones con los

Elidia López

CINC EIXOS PER A LA CATALUNYA DE L’ENDEMÀ

L

a Federació d’Independents de
Catalunya (FIC), com a entitat
política, vol deixar constància
del seu compromís amb el nostre
país. A partir del dia 27 els governants escollits hauran de gestionar
el país i aquí és on la FIC planteja
els cinc eixos que han de ser la columna vertebral del nostre país.
El primer dels eixos ha de ser
el RESPECTE. Respecte a les perLA
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sones, a les seves creences i a les
seves ideologies. El respecte ha de
ser el fonament del nostre futur, sigui on sigui i sigui amb qui sigui.
DIÀLEG. Hem d’establir el “diàleg” com a única via per al desenvolupament de qualsevol iniciativa.
Diàleg entre nosaltres, diàleg amb
la resta de l’Estat i , com no, amb la
Unió Europea i la resta del món. Cal
en aquest aspecte, buscar complici-

tats per establir ponts en comú.
El tercer eix és el TREBALL.
No únicament com a feina a fer, sinó
com a hàbit i garantia d’una societat
justa i equilibrada. No es poden assolir segons quines fites sense garantir una feina i uns ingressos que
permetin a les famílies viure amb
dignitat.
Finalment dos eixos que van
un al costat de l’altre i que un sense

Onze de Setembre, des de l’ACM es
demanava que el món local fos el
que tingués un paper clau per després de les eleccions, el que definís
què i com han de fer els ajuntaments
del futur perquè els ciutadans se
sentin millor representats i tinguin
una millor qualitat de vida. En aquest
punt és bo recordar que ja fa temps
que l’administració local és la que,
dia a dia i amb gran esforç, lluita i
treballa per tirar endavant polítiques
municipals per aportar els recursos i
els ajuts als nostres ciutadans, que
els han deixat de rebre per culpa de
les retallades del Govern de la Generalitat.
també feia referència a fites on hi ha
consens entre tots els grups polítics,
com ara l’obertura del CAP les 24h,
fer una residència de 3a edat o la recuperació del patrimoni històric.
La realitat és que més enllà del
repartiment de “cadires”, els veïns i
veïnes continuem sense saber quines seran les principals línies estratègiques del mandat ni que es farà
en temes on les discrepàncies en els
respectius programes electorals del
PSC i la FIC eren clares, com ara la
municipalització (o no) de la gestió
de l’aigua o la projecció (o no) d’un
nou poliesportiu cobert de l’Hospitalet, entre molts altres aspectes.

informats els ciutadans del nostre
treball dins l’Ajuntament.
L’equip de govern ha presentat diverses propostes d’obres i
millores, però trobem en falta un
rumb, un full de ruta clar i concret
per tenir un municipi on poder viure
i treballar-hi, ara i demà.
Esquerra som i serem la garantia de feina ben feta, amb tu i
per tu. Ens acompanyes?

sectores afectados para mantenerles
informados del proceso y recabar su
opinión al respecto.
La respuesta del equipo de gobierno ha dejado clara su postura: ni
hablar del tema. Amparándose en una
lectura sesgada del texto de la moción
la han descartado sin tan siquiera entrar a debatir el fondo de la cuestión:
dar más oportunidades al tejido comercial de nuestro municipio, o lo que
es lo mismo: a aquellos emprendedores que abren sus negocios cada día y
saben lo difícil que es hacer los números para llegar a final de mes.
Han pasado ya casi 100 días, y
todo sigue igual.

l’altre no poden funcionar. Per una
banda el COMPROMÍS amb i SUPORT a la gent del nostre país. Els
resultats electorals expressaran la
voluntat del poble i per tant nosaltres
ens comprometem fermament amb
aquests resultats. Entenem que si el
nou Parlament aplica aquests eixos
bàsics, que la FIC proposa, el nostre país arribarà a bon port.
Perquè com a Independents,
fins i tot si Catalunya assoleix la independència, nosaltres, la gent de
la FIC continuarem sent Independents i treballant per als nostres
pobles d’arreu de Catalunya i per la
seva gent.
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ELS PIRATES A L’HOSPITALET DE L’INFANT
Alfons Tejero Farnós

P

ocs factors han condicionat d’una
manera tan decisiva el nostre passat
com la pirateria. Un malson que
comença al segle XII i que es va perllongar
fins al XVIII.
Conquerides les comarques meridionals de
Tarragona per Ramon Berenguer IV durant
la primera meitat del segle XII, s’inicià la
repoblació del territori amb l’establiment de
colònies agrícoles.
A la nostra vila l’aigua és escassa i el sòl
està ressecat pels vents de Mestral per la
qual cosa l’ocupació fou tardana. Aquest
despoblament, sumat als quilòmetres i
quilòmetres de platja i caletes solitàries on
es fàcil desembarcar, la van convertir des
del primer moment en un lloc propici per ser
utilitzat a les incursions dels pirates sarraïns
que tornaven als seus antics dominis.
Afirmava l’historiador Esteve Corbera al
segle XVII que a algunes d’elles podien
amagar-se fins a vuit fragates mores.
El 30 de maig de 1411 van arribar a la costa
de l’Hospitalet de l’Infant quatre galeres
de corsaris barbarescos amb la intenció
d’atacar l’hospital. Les persones que en
aquell moment estaven a l’edifici foren
alertats per una jove mercader de Perpinyà
anomenat Berenguer. Van demanar ajut a
Mont-roig i a la nit hi feren cap vint homes
armats amb ballestes. Quan els pirates de
les galeres es decidiren a desembarcar
l’administrador de la casa, Perpinyà Hipòlit,
va fer un senyal des de la torre amb un fanal
i els veïns de Mont-roig varen reaccionar

ràpidament combatent tot el dia contra
els sarraïns que finalment fugiren sense
aconseguir el seu objectiu.
Després de l’expulsió dels musulmans per
part del reis Catòlics, al 1492, l’amenaça es
va tornar insuportable. Les poblacions del
litoral català i dels seus habitants que foren
repetidament capturats, esclavitzats o en
molts casos, convertits en moneda de canvi.
Un dels fets més dramàtics succeïts a la
nostra terra en aquell temps fou la mort
de Rodrigo Osorio de Moscoso, IV compte
d’Altamira. El dia 12 de maig de 1572 el
noble viatjava amb una caravana procedent
de Barcelona i que es dirigia a València.
Don Rodrigo era acompanyat pel comte
de Puño en Rostro, el cavaller Felip de
Meneses, un ardiaca de Sevilla, un capità,
el seu tresorer Lope de Figueroa, l’hostaler
de Barcelona Xpoual de Leon, un portuguès
i altres viatgers. Quatre sacerdots coneguts
advertiren de la perillositat que comportaria
passar per l’Hospitalet de l’Infant ja que hi
havia tres naus de moros atracades a les
seves cales i els varen aconsellar continuar
per Tivissa. Desoint les recomanacions
dels religiosos continuaren per la costa i
en arribar al Torn foren atacats per trenta
pirates.
Un cop començada la lluita molts fugiren però
el comte no va poder i morí d’una ganivetada
al clatell i d’una altra a la mà. Meneses morí
d’una pedregada al cap, Figueroa fou ferit
de quatre fletxades, l’hostaler va perdre les
seves mules i el portuguès li tallà el braç a
un pirata. L’ endemà de la batalla l’hostaler
tornà al lloc dels fets acompanyat de vuit

homes del Perelló ben armats amb trabucs
amb la intenció de recuperar les seves nou
cavalleries i recollir els cadàvers que foren
portats i enterrats a Tivissa.
Els senyors d’aquestes terres, els Ducs de
Cardona, varen construir l’any 1576 a l’illot
el Torn una torre de guaita per a defensa i
seguretat de les fustes que navegaven pels
mars del coll de Balaguer (que era d’una
gran importància pesquera) i pels viatgers
que passaven pel camí ral de Catalunya a
València... Tres persones feien torns per
vigilar diàriament i utilitzaven pólvora i fum
com a senyals acústics i visuals. El seu
jornal sortia de les contribucions derivades
del pagament pel dret de pas i d’àncora.
Tot i estar vigilat per la torre, el 19 de
maig de 1608 fou capturat el rector de la
parròquia de Sant Jaume, el tortosí Miquel
Bono. Viatjava amb mula i es dirigia a
Riucorb a passar una temporada amb el
poeta Vicenç Garcia. Desgraciadament,
fou embarcat i portat a l’Alger on va viure
un any, i va morir el 1609.
La mítica fama de pas perillós traspassà
les nostres fronteres i l’any 1610 el gran
poeta i dramaturg de la literatura espanyola
Félix Lope de Vega ens va deixar escrites
a la seva obra La buena guarda unes línies
impagables per a la nostra història :
“Mil veces oí en Castilla que en el coll de
Balaguer había bien que temer, ya porque
es del mar la orilla, y moros de Argel, piratas,
entre calas y recodos, donde después salen
todos, tienen ocultas fragatas; porque en él,
por pasiones nunca falta bandolero”. g
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L’Ajuntament
destina 5.000 euros
a ajudar els
refugiats sirians
L’Ajuntament ha destinat 5.000 euros a ajudar
els refugiats de Síria. Aquesta és l’aportació que
ha fet a l’agència de la ONU per als refugiats
(ACNUR) perquè atengui els milers de persones
que estan fugint de Síria a causa de la guerra.
Per parlar sobre la manera de donar resposta a
la greu crisi humanitària que ha provocat el conflicte bèl·lic de Síria, l’alcalde, Alfons Garcia, va
convocar el passat 7 de setembre, la Junta de
Portaveus. En aquesta reunió, tots els grups polítics municipals (PSC, CiU, ERC, PP i FIC) van
acordar fer aquesta aportació a ACNUR; i preparar conjuntament una moció de suport a l’acollida
de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, per al ple del 29 de setembre. Amb aquesta moció, l’Ajuntament s’ha ofert
a formar part de la Xarxa de municipis-refugi que
s’està creant arreu del país per acollir els refugiats sirians.
A la mateixa reunió també es va decidir informar i
convidar els veïns i veïnes a col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en l’atenció i ajuda
als refugiats. Aquells que puguin i vulguin donar
diners per aquesta causa, ho poden fer a través
del número de compte que ha obert ACNUR (La
Caixa: ES07 2100 3477942200223830) o altres
organitzacions, com ara la Creu Roja, Médicos
Sin Fronteras, UNICEF, Save the Children, etc.

La Comissió de Festes de l’Hospitalet
dóna a l’associació Kolam els 800 €
recaptats per Sant Roc
La Comissió de Festes de l’Hospitalet de
l’Infant ha lliurat a l’associació Kolam els
800 euros recaptats a la Festa Major de
Sant Roc. És la quantitat de diners que
va aplegar amb la venda de tiquets per
al vermut popular, el passat 15 d’agost al
migdia. D’aquesta manera, tal com es va
informar a la ciutadania, els diners recaptats en aquest acte tradicional de la festa,
s’han destinat íntegrament a aquesta associació fundada per dos joves veïns de
l’Hospitalet de l’Infant (Raquel Agorreta i
Víctor López) amb l’objectiu de crear i gestionar una petita casa d’acollida a l’Índia.
A aquesta casa, ubicada a la ciutat d’Udaipur, a l’estat de Rajasthan, hi ofereixen
actualment atenció integral a 9 nenes provinents d’àrees rurals a 30 km de la ciutat
d’Udaipur, on les condicions de vida són
molt dures i hi ha una alta mortalitat infantil.
Les nenes vivien sense cap persona adulta que es fes càrrec d’elles de manera
adequada, sense accés a l’electricitat ni
a l’aigua corrent, i en un estat nutricional
deficitari. Mai havien estat escolaritzades
ni havien rebut atenció mèdica.

L’associació Kolam també ofereix escolarització a nens i nenes que viuen amb les
seves famílies però que no tenen recursos
suficients per fer-se càrrec de la seva escolarització. Així doncs, brinda un servei
d’atenció diürna als infants, que després
d’anar a l’escola berenen i fan els deures
a la casa per tal de tenir el suport adequat.
L’any 2016 vol traslladar-se per poder ampliar el nombre de places de la casa d’acollida.
Més detalls sobre l’associació Kolam a
www.kolamindia.org
Tant la regidora de Festes, Elidia López,
com la Comissió de Festes i l’associació
Kolam han agraït la solidaritat dels veïns i
visitants del municipi.
D’altra banda, al sopar solidari del passat
12 de setembre, que va organitzar la Regidoria de Joventut amb la col·laboració
de l’Associació de Joves de l’Hospitalet de
l’Infant en benefici també de l’Associació
Kolam, s’hi van recaptar 384 euros. El sopar va tenir lloc al poliesportiu cobert i va
incloure concerts i dj. El preu de l’entrada
era de 5 euros.

El Casal d’Avis de l’Hospitalet
dóna 50 lots de productes de
neteja a Càritas
El Casal d’Avis de l’Hospitalet de l’Infant ha lliurat a
Càritas Parroquial un total de 50 lots de productes
de neteja i d’higiene personal. És el material que va
comprar amb els 500 euros, aproximadament, recaptats amb la rifa solidària que va organitzar al dinar de
germanor de Sant Pere.
Per tercer any consecutiu, el president de la junta
directiva d’aquesta entitat, Juan Antonio Moreno, ha
agraït als socis del Casal la seva solidaritat i cooperació amb aquesta iniciativa, de la qual se’n beneficiarà enguany la cinquantena de famílies necessitades que actualment acudeix a Càritas Parroquial de
l’Hospitalet de l’Infant, segons ha explicat la directora,
Maite Boquera, tot agraint als socis del Casal l’aportació econòmica.
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La travessia al port nedant, també en benefici de Càritas
El Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV) també ha reconegut la solidaritat dels
participants a la Travessia del port nedant i la 2a Milla Nàutica, que va organitzar
el 15 d’agost amb motiu de la Festa Major de Sant Roc. Per prendre-hi part havien
d’aportar cadascun d’ells 1 kg d’aliments i això és el que va fer gairebé una cinquantena de persones. Els aliments, com va anunciar el CNHV, s’han destinat igualment
a les famílies que atén Càritas.

Actualitat
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LA DIADA AL MUNICIPI,
EN IMATGES

FOTOS: PEPI GONZÁLEZ GALERA, ASSUMPTA LLOP, ISA MERLOS, GEMMA CONZÁLEZ I MARISA MAROTO

Apunteu-vos a l’Altaveu Ciutadà!
Ja fa més d’un any que es va iniciar el projecte de l’Altaveu Ciutadà, que com sabeu,
és una eina de govern obert que pretén
apropar l’Ajuntament a la ciutadania mitjançant consultes periòdiques sobre temes
municipals d’interès.
Durant aquest temps, l’Ajuntament ha llegit
amb atenció els resultats de les diferents
consultes realitzades, tenint en compte totes aquelles aportacions que podien suposar una millora dels projectes que s’estan
duent a terme o, fins i tot, la posada en
marxa de nous projectes, així com la priorització d’aspectes i àmbits sobre la base
de les valoracions dels participants.
L’Altaveu ha permès també donar resposta
a dubtes plantejats per les persones parti-

cipants, i en definitiva, ha estat una via per
retre comptes del que fa l’Ajuntament i per
incorporar la veu dels veïns i veïnes en la
gestió municipal.
Tal i com es va informar, a l’Altaveu hi
poden participar tots aquelles veïns i veïnes que així ho desitgin (actualment ho
fa un total de 80), i és molt important que
al llarg del temps pugui apuntar-s’hi nova
gent que aporti també les seves opinions
i els seus suggeriments. És per aquest
motiu, que es torna a obrir la inscripció
per donar l’oportunitat de participar-hi
a persones que encara no n’han tingut
ocasió. Per fer-ho, només cal entrar a
la pàgina web www.vandelloshospitalet.
altaveuciutada.cat (al web municipal hi
trobareu l’accés).

Us animem a incorporar-vos a aquest projecte i a prendre part activament en la gestió del nostre municipi.
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treballs arqueològics al nucli de
Castelló per determinar-ne els orígens
Els ha encarregat l’Ajuntament dins d’un projecte que inclou un estudi històric

R

ecentment s’han fet uns treballs arqueològics a Castelló, un dels nuclis
deshabitats del municipi. Aquesta
actuació s’ha dut a terme per a identificar
restes de l’antic nucli medieval i establir una
hipòtesi sobre els orígens del poblament de
Castelló, la cronologia de les restes excavades, la seva funcionalitat i la seva relació
amb el nucli primitiu.
El projecte inclou també un aixecament topogràfic del conjunt, per analitzar les dimensions
de les cases existents, identificar possibles
canvis en les dimensions de les finques, la
ubicació i distribució d’estructures arquitectòniques més antigues, etc; i la recerca i revisió de
fonts documentals.

“Si bé són poques les evidències documentals i arqueològiques respecte de l’origen de Castelló, alguns dels indicis apunten, com a mínim, a un origen medieval tot
i que algun document escrit sembla relacionar l’existència de poblament amb una
ocupació anterior, vinculada al món islàmic. Aquests indicis plantegen interessants
possibilitats de recerca tant en l’àmbit de
les fonts documentals com en el de l’arqueologia”, ha explicat Carme Subirana,
l’arqueòloga a qui l’Ajuntament ha encarregat aquest projecte.
Un cop hagi realitzat aquest estudi històrico-arqueològic preliminar sobre els orígens de Castelló, Subirana redactarà una

memòria que contindrà la corresponent
planimetria arqueològica i un apartat de
propostes d’actuació futures en l’àmbit de
la conservació de les restes, la difusió i la
promoció.
“En funció dels resultats obtinguts, l’Ajuntament valorarà les actuacions a emprendre
en el futur”, ha dit la regidora de Cultura i
Patrimoni, Núria Ortiz, qui ha reconegut la
important tasca de desenrunament, consolidació i restauració que des de l’any 1997 duu
a terme l’Associació Masia de Castelló i que
ha permès deixar a la vista gran part de les
edificacions existents i dels carrers que s’hi
obrien i fins i tot reconstruir algunes de les
cases existents. g

Gairebé 4.900 visites al patrimoni de
Vandellòs i l’Hospitalet, aquest estiu
El patrimoni històric-cultural de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant ha captat l’interès d’un
total de 4.867 persones aquest estiu (juliol,
agost i setembre). D’aquestes, 113 persones
han participat en les visites guiades als espais de la Guerra Civil que va oferir la Regidoria de Cultura; 4.391 han visitat el mirador
construït en una de les torres de l’hospital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant, de les quals 33
ho han fet de forma guiada, en el marc de la
visita programada a l’hospital gòtic; i al Centre d’interpretació de l’oli de Vandellòs, més
conegut com el Molí de l’oli’, s’hi han registrat
363 visites, de les quals 63 han estat guiades.
D’altra banda, a la façana de l’hospital gòtic,
s’hi ha projectat cada divendres i dissabte a
les 22h, un espectacle audiovisual (mapping)
amb efectes de moviment, 3D i efectes so-
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nors i música, mitjançant el
qual s’ha explicat la història
de la zona i la construcció i remodelació de l’edifici. Aquest
mapping s’ha pogut veure a la
Plaça Berenguer d’Entença un
total de 33 vegades, tot i que
FOTO: GRIEGC
és difícil precisar el nombre
d’espectadors que l’han gaudit, perquè no hi ha límit d’aforament i aquest
ha variat en funció del dia.
La regidora de Cultura, Núria Ortiz, considera que tant les visites com el mapping han
servit per “posar en valor i difondre el ric patrimoni històric-cultural de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant” i “per facilitar-ne l’accés i
donar a la gent l’oportunitat de gaudir-lo”.
Amb el mateix objectiu, ha recordat la regi-

dora, l’Ajuntament té en marxa actualment
altres projectes relacionats amb el patrimoni, com ara la redacció d’un Pla director
d’interpretació, senyalització i gestió de les
fortificacions de la guerra civil del Coll de Balaguer; les obres de restauració del mur i la
torre de la cara nord de l’hospital gòtic, que
és previst que comencin aquest mes d’octubre; i l’obertura del futur centre de visitants
de l’Hospital del Coll de Balaguer.
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S’ incrementa l’import
dels ajuts a les empreses
Per la contractació de veïns aturats i la implantació de
projectes innovadors i noves activitats estratègiques

A

mb
l’objectiu d’afavorir
l’activitat econòmica i la generació
d’ocupació al municipi, el consistori ha
incrementat l’import
dels ajuts a les empreses per la contractació de veïns aturats; i dels incentius
per a la implantació
de projectes innovadors i noves activitats
estratègiques.

PROGRAMACIÓ

Cursos de Formació
IDETSA 2015-16

un futur
de connexions

Oberta la matrícula per a
la nova oferta formativa
del Viver d’Empreses
Des de l’1 de setembre és obert el període de matrícula per a la nova oferta formativa que l’empresa
municipal que vetlla pel desenvolupament econòmic
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, IDETSA, oferirà
al Viver d’Empreses durant el 4t trimestre de 2015 i el
1r semestre de 2016. Els empadronats al municipi i
treballadors d’empreses del municipi no empadronats
tenen preferència a l’hora d’apuntar-s’hi.

Així, els empresaris poden cobrar fins a
un màxim de 4.000 euros a l’any per la
contractació de treballadors aturats que
estiguin empadronats al municipi des
de fa un any com a mínim. És a dir, un
66,6% més del que podien cobrar fins
ara. En concret, els destinataris d’aquest
tipus de subvenció poden rebre un màxim de 1.200 euros per persona contractada amb jornada completa o parcial,
corresponents als costos de la Seguretat Social. Fins ara, la quantia màxima
d’ajut era de 500 euros per persona contractada amb jornada completa per un
contracte de 2 mesos; i de 800 euros,
per persona contractada amb jornada
completa per un contracte de 3 mesos
o superior.

simplificat els tràmits per sol·licitar-los.
Dins d’aquests incentius, es distingeixen, com abans es feia, tres tipus de
despeses subvencionables: ajut a la implantació de noves activitats, ajut a la implantació de les noves tecnologies (TIC)
i ajut a la creació neta d’ocupació.

En concepte d’incentius per a la implantació de projectes innovadors i noves
activitats estratègiques per al municipi,
els autònoms i petites empreses poden
rebre fins a un màxim de 9.000 euros, la
qual cosa xifra representa un increment
de l’11%, aproximadament. A més, s’han

També s’ha incrementat l’import de l’ajut
a la creació neta d’ocupació. En aquest
cas, la quantia màxima ha passat de ser
de 1.200 a 1.500 euros i el màxim establert per empresa s’ha vist incrementat
un 25%, fins ascendir als 4.500 euros
anuals. g

La quantia de l’ajut per la implantació de
noves activitats continua sent la mateixa: un 10% de la quantitat equivalent al
projecte d’inversió en actius fixos, amb
un màxim de 3.000 euros per projecte.
En canvi, la quantia màxima de l’ajut per
la implantació de noves tecnologies que
millorin la gestió empresarial ha passat a
ser del 30 al 50%, amb un màxim també
de 1.500 euros.

La nova oferta formativa es compon de 4 programes a
mida, 26 cursos i 21 ‘spin càpsules’ (càpsules de formació) de matèries relacionades amb els sectors amb
més potencial de creixement al municipi. Així, segons
ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Miguel
Ángel Garcés, els programes a mida s’han elaborat
“sobre la base de les necessitats formatives de les
empreses locals”. Inclouen formació teòrica i pràctiques en empresa, vinculades als àmbits de la gestió,
guiatge i animació cultural, educativa i turística del patrimoni; la producció agrària ecològica; les noves tecnologies i la programació bàsica de disseny web; i les
tècniques administratives bàsiques d’oficina.
Els cursos, de llarga durada, pretenen professionalitzar l’alumnat en determinats àmbits i millorar les
seves possibilitats d’aconseguir feina. En concret, en
administració i informàtica, comerç i hoteleria; turisme,
cultura i esports; indústria, construcció i jardineria; i
idiomes.
Les ‘spin càpsules’ són cursos més curts i específics,
destinats a aquelles persones que volen reciclar-se
per ser més competitives i ampliar els seus coneixements a l’entorn de l’orientació, l’emprenedoria, l’hoteleria i l’energia i indústria.
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La 4a fira de
producte local,
a l’Hospitalet
La mancomunitat que aplega els municipis de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) va organitzar la 4a fira de producte
local, cuina i clotxa de les Terres de Mestral,
anomenada “Fruits de la terra”, per als dies 3 i
4 de juliol, a la Plaça Catalunya de l’Hospitalet
de l’Infant.
Aquesta mostra va comptar amb gairebé una
vintena de parades on es va poder tastar vi del
territori, tapes elaborades per restauradors locals que van promocionar la clotxa com a icona gastronòmica del territori, així com també,
diversos productes locals de les cooperatives
(oli, avellanes, ametlles...) a preus populars. A
més, hi va haver actuacions musicals i es van
sortejar activitats a fer a les Terres de Mestral
entre els que van participar en els tasts de vins.
D’aquesta manera, la MIDIT va voler donar a
conèixer els productes locals tant als veïns dels
tres municipis que aglutina com als habitants
d’altres poblacions; i atraure turistes i visitants
a la zona. Més info a: www.terresdemestral.cat
Terres de Mestral

@TerresdeMestral

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

LA

L’Hospitalet reviu el
seu passat medieval

La 20a edició del Mercat Medieval es va celebrar
del 4 al 6 de setembre

E

ls dies 4, 5 i 6 de setembre es va celebrar a l’Hospitalet de l’Infant la 20a
edició del Mercat Medieval, a l’entorn
del nucli antic del poble i de l’hospital gòtic.
En aquesta edició, va comptar amb un centenar de parades.

sones a la Plaça Berenguer d’Entença. El
20è Mercat Medieval es va complementar
amb una oferta gastronòmica que van posar
a l’abast de la gent diversos restaurants del
municipi a través d’uns menús medievals
amb preus assequibles.

A més, hi va haver cercaviles i rondes musicals, espectacles itinerants, una exhibició i
espectacle de falconeria; i demostracions de
diversos oficis. Com a al·licients, els nens i
nenes van tenir tallers gratuïts en els oficis,
un espai de jocs infantils i van poder veure
passejar oques per la zona.

L’Ajuntament agraeix especialment la participació i implicació de diverses entitats locals
i veïns del municipi en aquesta celebració.
I és que, a més dels comerciants que van
ser presents al mercat i els set restauradors
que van oferir menús medievals, hi va haver
actes a càrrec del Centre d’Estudis i els Diables i el Grup de Tabalers de l’Hospitalet, tal
com han destacat el regidor de Comerç i la
regidora de Cultura. g

El dissabte dia 5, així mateix, va tenir el sopar medieval, que va aplegar unes 400 per-

“La Cowmunitat és útil per combatre
els professionals amb pijama”

Fa mig any que l’Angelica Maria Ripa té la
seva oficina a ‘La Cowmunitat’, l’espai de
treball existent al Viver Tecnològic, que des
de fa dos anys l’empresa municipal IDETSA
posa a disposició de tots aquells que necessiten un local i només volen o poden pagar
per aquest un preu de lloguer molt assequible.
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En aquest espai ubicat al polígon Les Tàpies, hi treballa com a traductora i correctora
de material didàctic de llengües i ciències,
documents financers i jurídics, manuals i informes tècnics i/o mèdics; aplicacions per a
mòbils, etc.

tament. “És una carta de presentació i amb
això pot estar en joc la seva imatge”, afirma
aquesta veïna de l’Hospitalet de l’Infant, que
ha exercit durant dos anys com a docent
d’interpretació a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Les llengües que domina, a més del català
i el castellà, són l’anglès, l’alemany i l’italià.
No obstant això, com forma part de l’Associació Professional de Traductors i d’Intèrprets
de Catalunya, pot facilitar als clients tant els
seus propis serveis com els d’altres professionals que treballen amb altres llengües.

En general, però, aquesta llicenciada en
Traducció i Interpretació d’alemany i anglès
i en Ciències Polítiques (especialitzada en
Relacions Internacionals), ha treballat per
compte propi, a casa. Per aquest motiu, valora especialment “La Cowmunitat’, perquè
és un espai que li permet “no barrejar oci i
feina” i trencar el “mite del traductor en pijama”.

L’Angelica reivindica la importància que té
per a les empreses que els seus missatges
estiguin ben traduïts, oralment o per escrit; i
que els seus textos estiguin escrits correc-

Dades de contacte d’Angelica Maria Ripa:
contact@angelicaripa.eu; 696 336 400.

Turisme

Octubre 2015

S’han estrenat les rutes submarines
Estan situades a les platges de l’Arenal i de l’Almadrava i a Cala Bea

E

ls aficionats a l’snorkel han pogut estrenar aquest estiu els itineraris submarins que ha organitzat l’Ajuntament per
donar a conèixer el patrimoni natural del fons
marí del municipi. Per inaugurar-los oficialment,
el consistori va oferir el passat 11 de juliol una
sortida guiada i el dia anterior, els va presentar
en públic al Centre Cultural Infant Pere.
Els que ja han fet aquestes rutes han pogut admirar la franja litoral de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, una de les millors conservades de
la costa de Tarragona, amb fons marins que alberguen praderies de posidònia de gran valor
ecològic. A través d’aquestes rutes també es
poden observar fons de sorra i roca, on es poden trobar un gran nombre de plantes i animals,
com ara anémones i cogombres de mar, espirògrafs, julioles, estrelles vermelles, sards, etc.
Les rutes es poden fer de forma lliure, tot i que
l’empresa Plàncton, Divulgació i Serveis Marins
ofereix sortides guiades per a les persones interessades.
En els recorreguts, ubicats a la Platja de l’Arenal tocant el port, a la Cala Bea i a la Platja de
l’Almadrava, s’hi han instal·lat uns plafons submarins, que s’han marcat amb una boia de co-

FOTO: SUBMON

lor, on hi ha informació i fotografies de les espècies més característiques del fons, perquè els
banyistes, amb les seves ulleres i tub, puguin
identificar-les.

Biòtops marins

Per fomentar la regeneració de la posidònia i la
fauna marina a les zones per on transcorren les
rutes, l’Ajuntament té previst instal·lar-hi uns biòtops marins. Es tracta d’unes estructures, que
recorden a elements propis del fons del mar,

que són com una mena de “cases per a peixos”, segons ha explicat la regidora de Turisme,
Elidia López.
“La recuperació i el manteniment del fons marí
és un dels objectius de l’Ajuntament. Volem
que tothom pugui apreciar el valor natural que
té el fons marí del municipi i a la vegada conscienciar la població sobre la importància que té
conservar aquest patrimoni natural”, ha afegit la
mateixa regidora. g

Turisme ha atès més de
12.000 visitants en ple estiu
Durant els mesos de juny, juliol i
agost, les oficines
de Turisme de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant han rebut
un total de 12.266
visites, és a dir un
11,7% més que durant el mateix període de l’any passat,
segons ha explicat
la regidora de Turisme, Elidia López. Més de la meitat d’aquestes
visites (6.727) es van concentrar el mes d’agost.
Pel que fa a la procedència de les persones que van acudir a les
oficines, ha estat pràcticament igual a la de l’estiu de 2014: el 52%
de diversos punts d’Espanya; i el 48%, de l’estranger. Els visitants
estatals eren catalans (42%) i aragonesos (27%) i, en menor mesura, bascos (5%) i navarresos (3%), sobretot. Entre els visitants
estrangers, la majoria eren francesos (un 72%). La resta, provenia
de diferents països com ara Alemanya (7%), Holanda (6%) i Regne
Unit (4%). D’això es desprèn que el tipus de turista que arriba al
municipi, des del punt de vista de la procedència, està consolidat i
és fidel al municipi, ha apuntat la regidora Elidia López.
Respecte el tipus d’allotjament triat pels visitants, la majoria estaven en apartaments de lloguer (31%), en altres municipis (23,8%);
o bé tenen una segona residència al municipi (16,6%). El 9,2%
estaven allotjats en hotels; i el 4,2%, en casa d’amics o familiars.

Vandellòs i l’Hospitalet, al
magazín “Salpem!” de TV3
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
ha aparegut aquest estiu a un
dels programes del nou magazín que ha emès TV3: “Salpem!”.
És una sèrie de vuit programes
d’oci i entreteniment de 25 minuts de durada, produït per les
Estacions Nàutiques de Catalunya, amb el suport insitucional
dels consistoris adherits.
El programa on es va poder veure el municipi es va emetre el
passat 26 de juliol i el van presentar Marta Gibert i el Mag Lari,
a bord d’un vaixell que abans

d’arribar a l’Hospitalet va passar
per l’Ametlla de Mar i Mont-roig
del Camp i Miami Platja (com
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aquests municipis també
formen part de l’Estació Nàutica
Costa Daurada). Va incloure un
reportatge on es va promocionar
la pràctica de pàdel surf a l’Hospitalet i es van poder escoltar
els testimonis de diversos veïns
(Manel Barreno, Bernat Torné
i Jordi Solé). Els escenaris de
la gravació van ser la Platja de
l’Arenal i del Torn i la Cova del
llop marí.
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Ensenyament/Joventut

Octubre 2015

El consistori destinarà
100.000 euros als ajuts per
als llibres de text
Per donar suport a les famílies, l’Ajuntament ha posat en
marxa el programa municipal de subvenció i reutilització
de llibres de text per al curs 2015-2016. A aquest programa, adreçat als alumnes empadronats al municipi abans
de l’1 de gener de 2015 que estudien als centres educatius de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, hi destinarà uns
100.000 euros, segons ha explicat la regidora d’Ensenyament, Núria Ortiz.
Des del passat 1 de setembre, les persones interessades
a beneficiar-se d’aquest programa poden presentar les
seves sol·licituds a les oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC), de forma presencial o a través d’Internet
(hi ha un accés a la pàgina web: www.vandellos-hospitalet.cat). El termini per fer-ho finalitzarà el 30 de novembre.

Oberta la matrícula als
estudis de la UNED
Fins al 25 d’octubre, les persones interessades a apuntar-se als graus que s’impartiran aquest curs a l’Aula Universitària de la UNED de l’Hospitalet de l’Infant ho poden
fer. S’han d’adreçar al Centre Associat de Tortosa-UNED,
del qual depèn l’Aula, que està situat al c/ Cervantes 17;
o bé matricular-s’hi per Internet, a través de la pàgina web
www.uned.es/ca-tortosa
El període de matrícula per als cursos d’idiomes (1r nivell
i enguany també 2n nivell d’anglès i de francès, dins del
Centre Universitari d’Idiomes a Distància) finalitzarà el 30
d’octubre.

L’Ajuntament inverteix
80.000 euros en la millora
dels centres educatius
Ha realitzat treballs de manteniment, sobretot a
l’Escola Mestral

L

’Ajuntament ha destinat 80.000
euros a la millora dels centres
educatius del municipi. Amb
aquests diners, ha realitzat diversos
treballs de manteniment que eren “necessaris, pel deteriorament dels edificis a causa del pas del temps”, segons
ha explicat la regidora d’Ensenyament,
Núria Ortiz.
A l’Escola Mestral de l’Hospitalet de
l’Infant és on més actuacions s’han

dut a terme. En aquest col·legi s’han
canviat les finestres de la façana nord
(una quarantena) i s’han adequat els
patis. Així, el pati dels alumnes d’Educació Infantil compta ara amb noves
instal·lacions de jocs; i al pati de primària hi ha actualment taules de pícnic.
A més, s’ha pintat i sanejat la façana i
s’han canviat les lluminàries exteriors.
Un altre dels treballs de manteniment
ha consistit a reforçar la tanca que separa l’escola de l’institut. g

L’Aula Universitària de la UNED de l’Hospitalet ampliarà
aquest curs la seva oferta d’estudis. A més d’impartir-s’hi
els graus en Geografia i Història, en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), diferents graus d’Enginyeria
(Elèctrica, Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica i
Tecnologia Industrial), s’hi oferirà el curs d’accés directe a
la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Per aquest
curs, l’últim dia de matrícula serà el 25 d’octubre, com en
el cas dels graus.

Nou programa del
Voluntariat per la llengua
Un any més, i coincidint amb l’inici dels cursos de
català per a adults que organitzen a l’Hospitalet el
Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de
Reus (CNL) i l’Ajuntament, es presenta la 27a edició del Voluntariat per la llengua al Baix Camp i el
Priorat, una iniciativa que promou l’ús de la llengua catalana en àmbits plenament quotidians. Així,
doncs, per desenvolupar el programa es necessiten més persones voluntàries que parlin en català i
aprenentes que fa poc que estan adoptant aquesta
llengua.
Més informació i inscripcions al CNL de l’Àrea de
Reus, situat al c/ de l’Àliga de Reus, 1, personalment, per telèfon (977 128 861) o per correu electrònic (vxl.reus@cpnl.cat). També podeu registrar-vos directament al programa a través del web
www.vxl.cat.
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Nou programa d’activitats juvenils
Per aquesta tardor, la Regidoria de
Joventut ha organitzat activitats per
a tots els dies de la setmana. Entre
setmana, al Casal de Joves de l’Hospitalet de l’Infant, hi haurà de dimarts
a dijous, de les 16 a les 18h, “L’hora
del deure”; tots els dimarts a les 18h,
zumba; tots els dimecres a les 19h,
anglès; tots els dijous a les 18h, cinema; i tots els divendres a les 18h,
rebosteria.
I els caps de setmana, tant al Casal de
Joves de l’Hospitalet com al de Vandellòs, s’hi oferiran campionats i tallers de diversos tipus. A més, els dies

31 d’octubre i 1 de novembre tornarà
a celebrar-se el Passatge del Terror
(els majors de 14 anys ja s’hi poden
inscriure per participar-hi); i el 14 de
novembre, el quart aniversari del Casal de Joves de l’Hospitalet.
D’altra banda, encara hi ha sortides
previstes dins del programa semestral
“Tok’l 2”, organitzat conjuntament per
les regidories de Joventut de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig
del camp. Per exemple, la del mes de
novembre, al Halloween de PortAventura; i la del desembre, a patinar sobre
gel i al Museu Blau.

Esports

Octubre 2015

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
capital del trial
Del 18 al 20 de setembre, va ser l’escenari del Trial de les Nacions 2015

V

andellòs i l’Hospitalet de
l’Infant va convertir-se en
la capital mundial del trial
el cap de setmana del 18 al 20 de
setembre. Durant aquests dies,
va acollir el Trial de les Nacions
2015, en el qual van participar
més d’un centenar de pilots de 21
països.
Aquest esdeveniment esportiu va
incloure tres curses diferents: el
divendres 18, l’última prova del
mundial individual femení, que va
guanyar la britànica Emma Bristow; el dissabte 19, el Trial de les
Nacions femení, que va guanyar
Gran Bretanya per tercer any consecutiu (les espanyoles van quedar terceres); i el diumenge 20, el
Trial de les Nacions masculí. Els
vencedors de la prova reina, equivalent al Mundial per equips, va
ser per 12a vegada consecutiva
l’equip espanyol, integrat per Toni
Bou, Adam Raga, Jeroni Fajardo i
Albert Cabestany.
Per l’èxit de les proves i la satisfacció dels equips participants i
de la Federació Internacional de
Motociclisme, el Moto Club Tarragona, l’entitat organitzadora
del Trial juntament amb el Centre
Cultural Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs (CCERV), han fet un
balanç positiu de la competició.
L’Ajuntament ha valorat sobretot
l’afluència de milers d’espectadors i la repercussió mediàtica,
que ha permès promocionar turísticament el municipi; així com

FOTOS: JUAN SEGOVIA, XAVIER GUBAU, PEPI GONZÁLEZ GALERA

l’impacte econòmic que l’esdeveniment ha tingut a la població.
Cal tenir en compte que l’espectacle que es va oferir a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-

fant va ser gratuït per al públic,
com també l’exhibició de trial
que el Moto Club Tarragona i
l’Ajuntament van organitzar el
dimecres 16 de setembre al
camp de futbol de Vandellòs.

Va anar a càrrec dels pilots Albert Cabestany, Emma Bristow
i Ivan Ortiz, que en acabar es
van fotografiar amb els aficionats i van signar un gran nombre d’autògrafs. g

L’Hospitalet de l’Infant acollirà una mitja marató el 4 de juny
A l’Hospitalet de l’Infant hi ha
previstes dues competicions
esportives importants: un triatló, el 3 d’octubre de 2015 (al
tancament de la revista era a
punt de disputar-s’hi); i una
mitja marató, el 4 de juny de
2016. L’alcalde, Alfons Garcia,
en representació de l’empresa municipal que gestiona els
esports (Llastres Serveis Municipals, SLU); i el gerent de
l’empresa Running Solutions,
SLU, Juan Antonio Fernández
Ramos, han signat un conveni

de col·laboració per organitzar-les conjuntament.
A la propera revista municipal
us donarem més detalls del
triatló i també de la XXV Milla
Urbana de Vandellòs, celebrada el 4 d’octubre.
La mitja marató tindrà un recorregut de 21 km i tancarà
el circuit SB Hotels HMS Half
Marathon Series. Aquest circuit consta de 7 proves, previstes a diversos municipis de

la demarcació tarragonina. En
el marc d’aquesta competició,
s’organitzarà a més una altra

prova de 10 km, per als que
vulguin fer un recorregut més
curt.
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Congelats els preus de les activitats
I s’han rebaixat les tarifes del lloguer de les pistes de raqueta

P

er fomentar la pràctica d’esport al municipi, l’Ajuntament ha congelat els preus
de les activitats per a la temporada
tardor-hivern 2015-2016 i ha rebaixat considerablement les tarifes del lloguer de les pistes de pàdel, tennis i frontó (en alguns casos,
fins a la meitat), segons ha explicat la regidora
d’Esports, Cristina Borràs. El consistori també
ha mantingut els avantatges en les tarifes i els
descomptes per als empadronats al municipi i
els abonats a les instal·lacions municipals.
Pel que fa l’oferta d’activitats pròpiament dita,

continua sent molt variada i està dirigida a
totes les edats. Inclou cursos de natació i de
tennis i pàdel (com a novetat, hi ha un de tecnificació de tennis, a càrrec d’entrenadors de
la Federació Espanyola), la proposta anomenada ‘Multiesports’, que pretén iniciar els participants en esports individuals i col·lectius; les
activitats poliesportives (handbol, bàsquet o
futbol sala); i les activitats específiques per a
infants o adults (com ara, gimnàstica de manteniment i Pilates). A banda d’això, l’Àrea d’Esports tornarà a dur a terme aquest curs el pla
municipal ‘Esport a l’escola’.

Totes aquestes activitats finalitzaran el 28
de maig, a excepció de l’opció “Preesportiu/Multiesports” i del servei d’acollida, que
s’oferiran fins al 17 de juny, per satisfer les
necessitats de les famílies durant el curs.
Aquest curs, el servei d’acollida matinal (de
8 a 9h) es fa a l’Escola Mestral (fins ara es
feia al pavelló de l’Hospitalet).
Inscripcions: a la Piscina Municipal Coberta
de l`Hospitalet de l’Infant; i al Poliesportiu de
Vandellòs (tel. 977 820 523). Més informació a
www.vandellos-hospitalet.cat. g

Quasi 450
participants, a la
8a Cursa popular
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Més de 650 inscrits, a la 5a Vandekames
Un total de 687 persones es van inscriure a
la 5a Vandekames, un esdeveniment esportiu de muntanya pensat per gaudir en família, que es va celebrar el dissabte 8 d’agost a
Vandellòs. Per aquesta xifra de participants i
pel suport rebut per l’Ajuntament, per diverses
entitats i empreses i pels més de 150 voluntaris, els organitzadors (el Centre Excursionista
Serres del Mestral i el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs), han fet una valoració molt positiva d’aquest esdeveniment
que es va desenvolupar amb unes condicions
meteorològiques adverses (va ploure).
En aquesta edició s’hi van oferir dos circuits
nous, que es van afegir 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 es van enfrontar a una cursa d’ultraresistència de 85
LA
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Km i 5.200 m de desnivell positiu, inclosa en
la Copa Catalana de curses d’aquesta especialitat de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (a una de les fotos podeu
veure el guanyador, Kai Langel, del club Trail
Tarraco); i el circuit groc, apte per a tots els
públics, de 7 km. Així mateix, la gimcana infantil es va substituir per unes curses curtes
per als més petits de la casa.
Més detalls a www.vandekames.com

La 8a Cursa popular de l’Hospitalet de
l’Infant, disputada el diumenge 2 d’agost,
va comptar amb la participació d’un total de 446 persones. Els guanyadors de
la cursa, que van fer el recorregut llarg
de 4.800 m, van ser: Nasser Oukhefn,
del Club Esportiu Penedès; i Estefania
Guinovart, del club Caña i Tapa, en la
categoria masculina i femenina, respectivament. Els vencedors locals van ser
David O’Callaghan, del club Serres del
Mestral; i Marta Galego, del club Triatló
Serres del Mestral.
Els resultats de la 8a Cursa popular de
l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament, es poden
veure en detall a www.tretzesports.com

Benstar social / Medi

Octubre 2015

Prop de 700 assistències nocturnes
al CAP de l’Hospitalet, aquest estiu
Del 23 de juny al 13 de setembre, quan l’Ajuntament va assumir
el cost d’aquest servei

E

l
Centre
d’Assistència Primària (CAP) de
l’Hospitalet
de
l’Infant ha registrat un total de
684
assistències nocturnes
aquest estiu. En
concret, de les
21 a les 24 hores, en el període
comprès entre el
23 de juny i el 13
de setembre.
Aquest va ser el període en què l’Ajuntament
va decidir assumir, per quart any consecutiu,
el cost d’aquest servei a l’estiu, per cobrir les
possibles necessitats mèdiques dels veïns,
turistes i visitants més enllà de les 20.30h,
que és l’hora en què el CAP de l’Hospitalet
de l’Infant tanca habitualment, per decisió del
Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Segons les dades facilitades pel mateix CAP,
aquest nombre d’assistències nocturnes es
tradueix en 476 pacients atesos, un 2,86%
menys que en el mateix període de l’any passat; i en una mitja de 8,14 assistències per
dia.
Del total d’assistències nocturnes, un
60,82% han estat a veïns del municipi (gairebé un 14% més que l’any 2014) i 16 van ser

La 19a Jornada
ecològica
aplega una
vintena de
participants

de complexitat alta. La majoria de les assistències es van efectuar el mes d’agost (284)
i juliol (269).
Pel que fa al personal d’aquest reforç d’estiu,
l’equip va constar d’un metge, un professional
d’infermeria i un auxiliar administratiu. Al servei d’Infermeria es van atendre un total de 88
visites; mentre que el metge sol va atendre
388 visites; i en 208 van ser presents tant el
metge com la infermera.
Davant aquestes dades, la regidora de Salut Pública, Celia Ruiz, ha manifestat la seva
satisfacció per haver pogut donar resposta
a aquests 476 pacients que en total es van
atendre aquest estiu al CAP fora de l’horari
habitual i ha explicat que l’Ajuntament continuarà reclamant al govern de la Generalitat
l’obertura del CAP les 24h durant tot l’any. g

Salut

Un total de 26 bussejadors va
prendre part el dissabte 5 de
setembre en aquesta jornada
de neteja del fons del port, organitzada pel Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV) amb
la col·laboració de l’escola de
busseig GLUPS.
En aquesta jornada de sensibilització sobre la importància de
tenir cura del medi ambient, que
es va desenvolupar amb unes
condicions
meteorològiques
adverses, s’hi van recollir més
residus que altres anys, possiblement a causa dels vents
forts que hi va haver a l’hivern,
segons ha explicat el CNHV. Al
web del Club hi trobareu fotos i
una crònica d’aquesta activitat:
www.cnhv.net

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

Fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica
La fibromiàlgia és considerada una malaltia crònica, caracteritzada per dolor generalitzat, no articular, de més de tres mesos
d’evolució. També pot manifestar-se per
cansament, trastorn de la son i/o de l’estat
d’ànim. Tot i que no es coneix la causa desencadenant se sap que la prevalença en
dones, de mitjana edat (40-49 anys), és més
elevada que en homes. Per a ser diagnosticada cal que es presentin dos criteris: dolor,
de més de tres mesos d’evolució, i afectació
funcional. També cal fer una valoració psicopatològica, per detectar possibles trastorns
en l’estat d’ànim, com ansietat o depressió,
per poder adequar el tractament, prevenir
els possibles brots i fer que els malalts assoleixin el màxim grau d’autonomia en les
activitats diàries.

La síndrome de fatiga crònica es caracteritza per cursar amb cansament persistent i
invalidant al realitzar petits esforços; i dolor
o debilitat muscular. Altres símptomes freqüents són cefalees, trastorns de la son o
mal de gola, però com té una simptomatologia comú amb altres patologies es fa difícil
el seu diagnòstic. Els símptomes poden empitjorar al realitzar un petit esforç tant físic
com mental. Hi ha factors que predisposen
a patir aquesta síndrome, com poden ser
els biològics, psicològics o socioculturals i la
prevalença és més elevada en dones joves
d’entre 20 i 40 anys.
Un cop s’ha diagnosticat una d’aquestes
malalties, és necessari el suport emocional
de la persona i família, a part del tractament

farmacològic, que només el seu metge pot
prescriure i que va encaminat al tractament del dolor i símptomes que apareguin;
i el tractament no farmacològic, com pot ser
l’acupuntura, el massatge i l’exercici moderat.
És per això que els malalts poden adreçar-se a diverses associacions, on poden
rebre informació de com adaptar-se a la
nova situació, per poder conviure-hi, ja que
és important l’acceptació de la malaltia per
part de la persona i la família.
Actualment a la nostra població tenim en
vies de desenvolupament una associació de
fibromiàlgia liderada per persones que pateixen aquesta malaltia.
LA
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La Tribu, associació familiar

E

l passat 25 d’abril es va presentar oficialment a l’Hospitalet de l’Infant aquesta
nova entitat local, que va fundar un grup
de pares i mares per “donar resposta a les inquietuds i dubtes de les famílies del municipi i
rodalies en un espai de reunió on sigui possible
desenvolupar activitats, dissenyades i pensades
específicament per als infants i les seves famílies”, segons s’explica al seu bloc: http://blocs.
xarxanet.org/latribu/
La seva finalitat coincideix, doncs, amb la definició de la paraula que dóna nom a l’associació,
perquè com assenyalen al mateix bloc, una tribu,
en termes de criança “fa referència a aquell grup
de persones i famílies que, tot i no tenir cap vincle entre elles, es reuneixen, comparteixen i es
donen suport en aspectes relacionats amb l’educació, la salut, el benestar, el creixement i el dia
a dia amb els seus fills”.
Això és el que fan a les trobades quinzenals que
organitzen des del mes de maig a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere
de l’Hospitalet (si no està disponible, en un altre

espai, previ avís). En algunes d’aquestes trobades, que ara tindran lloc generalment el segon i
quart dimarts de cada mes, s’ofereixen activitats,
xerrades o tallers amb temes d’interès proposats
pels membres de l’associació; i en altres, les famílies simplement es reuneixen, per compartir
experiències i passar una bona estona.
Fins ara, les activitats que s’han realitzat han estat més aviat adreçades als pares i mares (tallers
de lactància i porteig, xerrades d’homeopatia i
sobre els límits que s’han de posar als infants,
etc), però en els propers mesos està previst
combinar aquest tipus de propostes amb altres
més encaminades a gaudir del temps lliure en
família, com ara sortides en caps de setmana i
tallers de manualitats per fer amb els nens i nenes entre setmana, segons ens ha avançat la
presidenta de l’associació, Irene Ruiz.
Les persones i/o famílies interessades a ferse sòcies de la Tribu han de pagar 20 euros
anuals, que donen dret a descomptes en les
activitats organitzades per l’entitat que no siguin gratuïtes. g

DADES DE L’ENTITAT

Membres de la junta: Susana Vidal
Piedra, Judith Iglesias Cañueto,
Virginia Mayans Subirats, Celia Ruiz
Espejo, Trini Muñoz Hidalgo, Laura
Aresté Moreno, Cristina Lopera Broto i
Irene Ruiz Villar.

DADES DE CONTACTE:

Correu electrònic: latribuassociaciofamiliar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
LaTribuAssociacioFamiliar
Bloc: http://blocs.xarxanet.org/latribu/

NOMBRE DE SOCIS: 27 famílies
DATA DE FUNDACIÓ: febrer de

2015

PRINCIPALS ACTIVITATS:

propostes pensades pers als infants
i les seves famílies, com ara tallers,
xerrades, cursos i sortides. També,
trobades lliures on els participants
poden compartir dubtes, inquietuds i
experiències en un clima de confiança
i complicitat.

Cuina

Lluç fred “Àvia Encarnación”
Elaboració:
Es fa bullir a una mateixa cassola el peix i tots els
ingredients de l’apartat 1 durant uns 20 minuts. Cal
vigilar que no es cogui massa. Es retirar el peix del
suc i es posa en una safata, es deixa refredar i quan
estigui fred el passem a la nevera.

CUINERA: Montserrat Seguer

Ingredients Per 6 persones
1. Per bullir:
1 lluç d’ 1kg a 1,250 kg
1 ceba
½ porro
4 grills d’all
½ tomàquet mitjanet i
madur
Julivert
Un raig d’oli
Un pols de sal
Uns granets de pebre
negre

Per fer la decoració (apartat 3) comencem a bullir el
ous i les escarxofes (penseu a posar ½ llimona).
Per altra banda, introduïm en un vas de batedora
elèctrica tots els ingredients de l’apartat 2 per fer la
salsa. Ha de quedar una textura fineta.
Quan el peix està ben fred hi tirem la salsa perquè
quedi ben cobert, i el decorem amb els ingredients
de l’apartat 3.
És un plat molt pràctic, ja que el pots deixar preparat
molt abans de servir-lo a taula.
A més a més, amb el suc que ens ha quedat de bullir el peix podem fer una sopa de peix amb arròs
excel·lent.
Desitjo que us agradi!
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Envia´ns la teva recepta a:
larevista@vandellos-hospitalet.cat

2. Per la salsa:
50 gr de tàperes en
vinagre
100 grs de cogombres

en vinagre
1 pebrot vermell escalivat
Un pols de sal
Pebre negre en pols
¼ litre d’oli i vinagre
al gust
3. Decoració:
8 carxofes (poden ser
en conserva)
3 ous durs
Tires de pebrot vermell
Unes 10 olives negres
tallades per la meitat
1 llauna de puntes
d’espàrrecs

Comunicació

Octubre 2015

Mercè Boada, neuròloga

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer, el
passat 21 de setembre, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant va parlar
sobre aquesta malaltia amb la doctora Mercè Boada, neuròloga
i membre del grup de conducta i demències de la Societat Espanyola de Neurologia i directora mèdica de la Fundació ACEInstitut Català de Neurociències Aplicades.
de persones malaltes i al seu costat com a
mínim un cuidador, això vol dir que tenim
dos milions de persones que d’una manera o
d’una altra estan patint la malaltia.
Quin és el resum d’un dia mundial com
el d’avui?
Que el nombre total de persones que
pateixen o que patirem Alzheimer en el
futur es dispararà en tot el món en uns
150 milions de malalts el 2050. Això representa un repte per als científics, per
institucions que es dediquen al diagnòstic,
com per exemple la fundació ACE que a
Barcelona fa 1.000 nous diagnòstics de la
malaltia cada any; i per als governs, perquè han de dotar els científics de recursos
per fer una bona recerca i fer front a un
problema social que és enorme, perquè si
calculem que a Espanya tenim un milió

L’app de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant posa l’actualitat i la
cultura a l’abast del usuari en un
sol clic. Aquest nou canal d’informació permet consultar les
notícies, l’agenda cultural i els
serveis del municipi. També s’hi
poden trobar els allotjaments i
restaurants de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, així com els
llocs d’interès, informació sobre
les platges, activitats nàutiques
i visites guiades.

Quin és el principal objectiu?
Hem de treballar per fer un diagnòstic al
principi de la malaltia, i no cal buscar excuses que això passa perquè ens fem grans, o
perquè estem tristos, o perquè és una mala
època... L’Alzheimer no toca per edat, és una
malaltia, que es pot detectar i fer prevenció;
i hem de demanar als governs, a la comunitat científica i a les autoritats que investiguin
per poder-la aturar. Aquest és el repte.
Quins són els senyals d’alarma?
Si perds memòria has d’anar al neuròleg i et
dirà si és alarmant o no. Abans, però, pots
passar pel teu metge de família i ell determinarà l’especialista a visitar.

Amb què li agradaria que la gent es quedés
d’aquesta conversa?
No li hem de tenir por a l’Alzheimer, hem de
posar el nom de la malaltia al carrer, perquè
si no ho fem és com si no existís; i hem de
fer els tractaments que tenim, perquè malgrat que no curin la malaltia, l’alleugeren i
l’endarrereixen. També s’ha de col·laborar
amb la recerca genètica, dels fàrmacs i de
l’estimulació cognitiva.
I que la gent no es deixi anar, que surti al
carrer, que passegi, que camini, que balli, que
miri la televisió, que llegeixi, que estimuli el
cervell, quan aquest cervell està molt bé i
quan comença a estar malament; i que sobretot, no tingui por de reconèixer que perd
memòria i faci una consulta a l’especialista
perquè es pugui fer un bon diagnòstic. Sense
un diagnòstic i un seguiment no arribarem
enlloc. I recordi: vostè i jo, avui tenim el nom
d’Alzheimer.

L’Ajuntament posa en marxa
l’aplicació per a mòbil VH APP
d’una manera molt intuïtiva on
menjar, on dormir, què fer i la informació d’interès. A més, permet escoltar Ràdio l’Hospitalet
de l’Infant en directe i veure els
vídeos penjats per la Televisió
de Vandellòs (TVV).
VH APP es pot descarregar de
manera gratuïta a través de
Google Play (Android) i App
Store (iPhone). La informació
inclosa està disponible en quadre idiomes: català, castellà,
anglès i francès.

L’aplicatiu ordena per proximitat
la llista de restaurants, hotels i
els llocs d’interès del municipi.
D’aquesta manera, l’usuari pot
saber en tot moment quin allotjament, quin racó interessant i
quin lloc per anar a dinar o sopar té més a prop.
Cada element conté una fitxa ampliada i detallada amb la
descripció i tota la informació

d’interès, així com la ubicació
exacta per tal que l’usuari ho
pugui trobar amb facilitat.

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

D’altra banda, l’app també inclou un botó amb un mapa, amb
el qual l’usuari pot consultar

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

L’app de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant forma part de l’acord
que l’Ajuntament manté amb el
Circdelacultura i l’ha desenvolupat Enric Mas.

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs
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Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
Antena del Coneixement URV ...........670 50 21 77
BASE..................................................... 977 82 34 59
Biblioteca de l’Hospitalet ................. 977 82 21 22
Biblioteca de Vandellòs ................... 977 82 45 12
Ca la Torre ........................................ 977 82 08 37
CAP L’Hospitalet................... 977 82 04 62 - 977 82 03 36
Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
Fax Casa de la Vila de l’Hospitalet . 977 82 39 00
Casal d’avis de l’Hospitalet ............. 977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs ................ 977 82 43 64
Casal Hifrensa l’Hospitalet................ 977 82 30 06
Casal de Masboquera ....................... 977 82 43 44
Casal de Masriudoms ...................... 977 82 44 10
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Centre de dia de l’Hospitalet ........... 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
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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Dades actualitzades 10/09/2015
L’Hospitalet de l’Infant 4.989
Vandellòs. 770
Masriudoms. 121
Vanessa Park. 124
Masboquera. 71
L’Almadrava. 51
Població disseminada. 15
Total: 6.141
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MATRIMONIS:
Roberto Ahufinger del Pino
i Eila Carrera Coll, 03/07/2015
Daniel García Aragón
i Eva Isabel Reyes Alcañiz, 03/07/2015
Jose Antonio Lizarte Martínez
i María Luengo García, 20/07/2015
Juan Antonio Merino Lladro
i Alejandra María Romera Sánchez, 22/08/2015
Francisco José López Pérez
i Cristina Caballe Ramírez, 06/09/2015
Rubén Agra Martínez
i Raquel Mendoza Jiménez, 10/09/2015
Oriol Nomen Escoda
i Mabel Franco Pérez, 12/09/2015
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DEFUNCIONS:
Juan Rovira Ventura, 25/06/2015
Manuela Sánchez Aragonés, 20/07/2015

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL
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NAIXEMENTS:
Elna Sabaté Díaz, 21/05/2015
Eder Sabaté Díaz, 21/05/2015
Claudia Batsi Clua, 24/06/2015
Pau Coll Alonso, 01/07/2015
Leyre Azuara Seijo, 05/07/2015
Marc Martí Garcia Toscano, 08/07/2015
Unai Mora Gil, 08/07/2015
Guillermo Vivas Molins, 07/08/2015
Macarena Vivas Molins, 07/08/2015
Tiffany Emilova Grigorova, 09/08/2015
Cristian Piñero Reiter, 02/09/2015
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gratuït de l

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

llòs i l’Hosp

Respecteu-

Reservat el

Fotogaleria

Octubre 2015

Festa Major de l’Hospitalet

La pregonera, Montserrat Sotero, FOTO: BEATRIZ HIGUERAS

1r premi del Concurs de fotografia.
FOTO: DAVID MUÑOZ

Holi zumba. FOTO: SILVIA ROMÁN

Festa de l’escuma. FOTO: JORDI MARCÓ

Concurs familiar de castells de sorra. FOTO: JORDI MARCÓ

Cercavila posterior al pregó. FOTO: BEATRIZ HIGUERAS

Concurs de tapes a la Zona de Penyes. FOTO: JORDI MARCÓ

Vermut popular. FOTO: SILVIA ROMÁN

Partit de “Futbol Amateurs”. FOTO: SILVIA ROMAN

Pujada a peu a l’ermita amb els Gegants. FOTO: FOMENT CULTURAL

XXVIII Trobada de Gegants. FOTO: JORDI MARCÓ
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Fotogaleria

Octubre 2015

Festa Major de l’Hospitalet

FOTO: RICARD DEL AMO

Reconeixement als avis que fan 80 anys. FOTO: TEO CASTILLO

Homenatge a l’avi i l’àvia més grans del poble.

FOTO: FELIPE SANZ

El grup Entre Ones, a la Festa del Casal d’avis. FOTO: JORDI MARCÓ

Festa Major de Masriudoms

Tarda infantil. FOTO: JORDI MARCÓ

Homenatge a la gent gran. FOTO: JORDI MARCÓ

Aquagym a la piscina. FOTO: DORA ANGUERA

Festa Major de l’Almadrava

Actuació dels Capgrossos del CCERV. FOTO: JORDI MARCÓ

Actuació dels Diables de Vandellòs. FOTO: TVV

Festa d’estiu de Masboquera

Jocs infantils. FOTO: TVV
LA

22 REVISTA

Festa de l’escuma. FOTO: TVV

Fotogaleria

Octubre 2015

Festa
AltresMajor
actesde
destacats
l’Hospitalet

29è Aplec de sardanes a la vora de la mar. FOTO: XAVIER GUBAU

XVII Rústic Festa a Castelló. FOTO: JORDI MARCÓ

Missa de la Verge del Carme. FOTO: FELIPE SANZ

Inauguració de la mostra d’art i artesania. FOTO: JORDI MARCÓ

X Cuines del món. FOTO: JORDI MARCÓ

Desena i darrera edició del Palmfest. FOTO: AMA

Tast de cerveses organitzat pel CELHI. FOTO: JORDI MARCÓ

IV Marxa de resistència en BTT. FOTO: DORA ANGUERA

Carnaval d’estiu organitzat per l’Assoc. Joves de Vandellòs. FOTO: HELENA JIMÉNEZ
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LA Foto històrica
REVISTA

Un grup d’amics de Masriudoms davant la font de la Plaça Drs. Gil-Vernet de Vandellòs a la dècada dels 50.
Foto cedida per Gregori Llorens Boquera.

