
REVISTA
LA Número 84 - Desembre 2015

Bon Nadal i feliç 2016!

Butlletí informatiu de l´Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant

Entrevista a la regidora 
Cristina Borràs. Pàg. 3

Imatges de les festes 
majors i altres actes 
destacats. Pàg. 22-23

FOTOS: RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ



REVISTA
LA2

Desembre 2015

La dita
“Fins al dia de Nadal 
no és hivern formal”

La celebració del Nadal és una de les festes tradicionals més ar-
relades a la civilització occidental, on conflueixen la necessitat de 
fer balanç de l’any que s’acaba i de fixar les il·lusions del nou any 
que s’albira.

Aquest balanç es pot fer en cadascuna de les facetes que ens afec-
ten, ja sigui a nivell personal o professional. Si ens fixem en l’àm-
bit internacional, aquestes darreres setmanes han estat marcades 
per la incidència dels atemptats de París, que ens fan posar en 
valor els principis republicans de defensa de la llibertat i de la fra-
ternitat; i demanar respecte a totes les creences religioses, políti-
ques o de qualsevol altre ordre. Si no actuem en defensa d’aquests 
principis bàsics i fonamentals, difícilment serem capaços de viure 
i conviure en un règim de llibertats, igualtat i tolerància propis d’un estat de dret.

Quelcom similar hauríem d’exigir per a la defensa de la llibertat en situació de plena igualtat, per 
acabar amb la xacra de la violència de gènere que, malauradament, no deixa d’impactar-nos després 
de cada nou acte de terrorisme domèstic.

En el plànol polític, l’any que deixem enrere ha estat marcat per un seguit de processos electorals en 
tots els nivells (municipal, nacional i estatal). A ningú se li escapa que tots ells estan interrelacionats, 
però especialment els dos darrers, ja que de les sensibilitats imperants en els dos àmbits dependrà 
molt l’evolució política i l’encaix de Catalunya dins l’estat plurinacional i divers que és Espanya.

Esperem que l’anomenat esperit nadalenc i els tradicionals desitjos de pau i solidaritat  serveixin per 
donar enteniment, seny i valor als nostres dirigents per tal que tots ens puguem desitjar veritable-
ment... salut i feliç any nou per a tothom!

ARRIBA EL NADAL

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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L´EQUIP DE GOVERN L´OPOSICIÓ
1a tinent d’alcalde. 
Regidora de 
Serveis Socials, 
Esports; i Mitjans 
de Comunicació. 

 2a tinent d’alcalde. 
Regidora de 
Turisme i Festes; i 
Obres i Serveis.

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

Regidora 
d’Administració; 
Salut Pública i 
Medi Ambient; i 
Joventut.

Cristina Borràs 
(PSC)

M. Elidia López 
(FIC)

Frederic Escoda 
(PSC)

Celia Ruiz Espejo 
(PSC)

Mònica Boquera 
(CiU)

Francesc Blanch 
(CiU)

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

4t tinent d’alcalde. 
Regidor d’Empresa, 
Comerç i Energia; 
i Ocupació i 
Emprenedoria. 

Núria Ortiz 
(PSC)

Miguel A. Garcés 
(PSC)

Belén Lavilla 
(CiU)

Manel Barceló 
(ERC)

Jaume Ciré 
(ERC)

Sílvia Pujol 
(PP)
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CRISTINA BORRÀS

Entrevista

Com afronta les noves regidories?
Com un repte. Els mitjans de comunicació era 
l’àmbit que potser desconeixia més, per això he 
considerat que era molt important parlar amb els 
tècnics i treballadors per intentar millorar-los. I 
a Esports, primer m’he hagut de posar al dia del 
funcionament de l’empresa municipal Llastres i 
m’he fixat com a principals objectius que al mu-
nicipi s’hi puguin practicar tot tipus d’esports i 
que la gent de fora vingui al municipi també a 
practicar-los i a gaudir de l’entorn i de les instal-
lacions esportives.

Per seguir donant a conèixer el municipi, qui-
nes accions tenen previstes a curt termini?
Aviat signarem un conveni amb el comitè orga-
nitzador de Tarragona 2017, per tal que el mu-
nicipi sigui subseu d’entrenaments dels Jocs del 
Mediterrani; i per al 4 de juny tenim programada 
la primera mitja marató de l’Hospitalet de l’In-
fant. Aquesta  prova tancarà el circuit SB Hotels 
HMS Half Marathon Series, de la demarcació 
de Tarragona. I continuarem donant suport a 
competicions d’èxit, tan consolidades ja com la 
Vandekames i la Cursa de la Portella, a més de 
donar continuïtat al Triatló de l’Hospitalet. De 
tota manera, encara estem oberts a les propostes 
que ens puguin fer arribar les diverses empreses i 
entitats esportives en aquest sentit.

De fet, segons tenim entès, voleu donar-li un 
impuls, al Consell Consultiu d’Esports...
Sí, aquest òrgan ja existeix des de fa anys, però 
ara, a finals d’any, l’obrirem a totes les entitats 
esportives locals. Així totes elles tindran veu en 

El lloguer del refugi esportiu de Remullà, que 
l’empresa Llastres Serveis Municipals SLU co-
mençarà a gestionar al gener, també servirà per 
donar a conèixer el territori...
Creiem que aquest nou servei serà una bona 
manera de fomentar la pràctica dels esports de 
muntanya i el turisme en aquesta zona d’interior 
del municipi. D’altra banda, per animar els joves 
del municipi a practicar esports nàutics, tenim 
previst signar un conveni amb el Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs per incloure al maig-juny 
l’activitat de vela dins del pla municipal “Esport 
a l’escola”.

Com a regidora de Serveis Socials, quines prio-
ritats s’ha marcat?
Continuarem donant ajuts a les famílies del mu-
nicipi que més ho necessiten, dins de la mesura 
de les nostres possibilitats, i si no podem,  les de-
rivarem a les administracions que també conce-
deixen ajuts; i lluitarem contra els casos de pobre-
sa energètica. I per una altra part, estem treballant 
perquè l’any que ve es pugui obrir una residència 
per a la gent gran a Vandellòs. 

On estarà situada aquesta residència i quines 
característiques tindrà?
Estarà ubicada al mateix edifici del centre assis-
tencial. Redistribuirem l’espai de forma que pu-
jarem el centre de dia i la residència; i baixarem el 
consultori mèdic. La residència tindrà capacitat 
per a una dotzena de persones i la gestionarà una 
empresa privada. Tot i així, negociarem amb el 
Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat per aconseguir que algunes places si-
guin concertades i el mateix demanarem per als 
centres de dia que estan en funcionament.

aquest espai de trobada. Estem molt contents de 
la bona predisposició que han tingut totes les as-
sociacions a formar-ne part.

Parlem ara de les instal·lacions esportives mu-
nicipals. Hi duran a terme algunes millores?
Sí, en especial al pavelló d’Hifrensa i a l’alberg 
esportiu Àster, que són les instal·lacions que es-
tan més degradades a causa del pas del temps. Al 
pavelló de Vandellòs, estem instal·lant sortides 
d’emergència i l’any que ve canviarem el pavi-
ment de la pista; i al pavelló de l’Hospitalet, hi 
farem diverses inversions.

Quines actuacions realitzareu al pavelló de 
l’Hospitalet, en concret?
Millorarem la climatització i solucionarem el 
problema d’humitats que hi ha als vestidors i les 
sales ubicades sota de l’escenari integrat; i també 
canviarem el paviment de la pista i les graderies, 
perquè hi càpiguen més espectadors i hi hagi més 
superfície de pista. A més, remodelarem la porta 
principal d’entrada, per evitar els problemes que 
causa el vent.

També heu millorat recentment les vies ferra-
des, oi?
Sí, això ho hem fet amb la col·laboració del Centre 
Excursionista Serres del Mestral. Precisament, el 
president d’aquesta entitat, José Manuel Gavira, va 
participar fa poc en el rodatge del programa Eva-
sión, del canal Teledeporte, fent de guia per la via 
ferrada de l’Agulla de l’Aigualcoll i promocionant 
el municipi com una de les millors destinacions 
per gaudir de la natura i de l’activitat a l’aire lliure.

En aquest nou mandat, 
Cristina Borràs continua 

sent la regidora de Serveis 
Socials, però s’ha estrenat 
com a regidora d’Esports i 

de Mitjans de Comunicació. 
L’”experiència” que ha adquirit 
durant aquests quatre anys a 
l’Ajuntament i les “ganes de 

tirar endavant nous projectes” 
creu que l’ajudaran a l’hora 

de fer-se càrrec de les 
competències que li han estat 

assignades. 

Continuem apostant per donar 
a conèixer el municipi amb 
esdeveniments esportius

“ “
eNTRevISTA A LA ReGIDORA
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E ls veïns de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant veuran una rebaixa del 
13% en el rebut de l’Impost de Béns 

Immobles (IBI) de 2016. Aquesta rebaixa 
serà conseqüència de la pujada del 13% 
del valor cadastral dels habitatges urbans, 
d’una banda; i de la reducció del 23% del 
tipus impositiu sobre el valor cadastral, 
d’una altra (el tipus passarà a ser del 0,60 
al 0,46%).

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és un 
dels 78 municipis de la demarcació de 
Tarragona on s’aplicarà l’actualització del 
valor cadastral de tots els immobles ur-
bans l’any vinent. Perquè els municipis 
puguin sol·licitar-la a l’Estat, han d’haver 
passat al menys 5 anys des de l’última 
revisió cadastral (en el cas de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, n’han passat 29, 
perquè l’última es va fer l’any 1986), exis-
tir diferències substancials entre els valors 
de mercats actuals i els que van servir de 
base per determinar-ne els vigents; i haver 
fet la petició a la Direcció General del Ca-
dastre abans del passat 31 de maig, cosa 
que va fer l’Ajuntament.

 Per mitigar l’impacte d’aquesta actualit-
zació a l’alça del valor cadastral, que és 
la base imposable de l’IBI, i no repercu-
tir aquest augment en les butxaques dels 
contribuents, l’Ajuntament disminuirà un 
23% el tipus de gravamen pel qual es 
multiplicarà la base imposable (és a dir, 
l’any 2016 es passarà d’un tipus del 0,60 
al 0,46%). Amb aquesta baixada del tipus 

impositiu que l’Ajuntament ha decidit apli-
car, es calcula que el consistori recaptarà 
170.500 euros menys que l’any 2015 en 
concepte d’IBI i que els veïns s’estalviaran 
un 13% en els rebuts.

La quantia de la resta dels impostos i taxes 
municipals que hauran de pagar els veïns 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’any 
vinent serà la mateixa que la d’enguany. És 
a dir, l’Ajuntament mantindrà congelats els 
tributs municipals, com ara la taxa de reco-
llida d’escombraries (malgrat l’increment del 
cost del tractament dels residus, de gairebé 
29.000 euros, que assumirà el consistori), la 
taxa de subministrament d’aigua potable i la 
utilització del servei de clavegueram i l’im-
post sobre vehicles de tracció mecànica.

El consistori també mantindrà les boni-
ficacions per a les famílies nombroses i 
monoparentals, que podran arribar fins al 
60%. A més, per facilitar als veïns el paga-
ment de l’IBI urbana, el consistori tornarà 
a fraccionar l’import del rebut en dos pa-
gaments.

Tot això es va acordar el dimarts 27 d’oc-
tubre, en la sessió plenària ordinària que 
va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajunta-
ment de Vandellòs. En aquesta sessió es 
va aprovar inicialment la modificació de les 
ordenances fiscals, reguladores dels im-
postos, taxes i preus públics per a l’exerci-
ci econòmic de 2016, amb els vots a favor 
del PSC, ERC, PP i la FIC i l’abstenció de 
CiU. g

REBAIxA DEL 13% EN EL REBUT DE L’IBI 
PER L’ANy 2016

I es mantindrà la quantia de la resta d’impostos i taxes municipals 

D’altra banda, tots els grups polítics mu-
nicipals van donar llum verd a la moció 
presentada per ERC per garantir una 
gestió sostenible dels espais naturals i 
posar en valor l’activitat agrícola a Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

A la sessió plenària del 27 d’octubre 
també es va aprovar la moció presen-
tada per CiU i ERC, i consensuada amb 
el PSC i la FIC, de suport als represen-
tants del Govern de Catalunya encau-
sats per haver posat les urnes al procés 
participatiu del 9N.

Igualment, per unanimitat, es va aprovar 
inicialment el plec de clàusules econòmico 
administratives que ha de regir l’adjudica-
ció de les obres de remodelació de l’enllu-
menat públic i xarxa d’aigua als carrers de 
l’Alfàbrega, Romaní i de la Farigola a la ur-
banització Vanessa Park. Segons es pre-
veu, aquest projecte, que suposa la conti-
nuació de la millora dels serveis d’aquesta 
urbanització, costarà uns 200.000 euros i 
s’executarà en quatre mesos.

Al web municipal, podeu consultar els 
textos íntegres de les mocions.

Altres acords destacats del ple 
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Aquest passat mes de novembre han co-
mençat 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. L’execució d’aquest projecte, que també 
inclou l’adequació de la sala d’exposicions Infant 
Pere i de sala on s’ubicava la biblioteca munici-
pal, per adaptar aquests espais a les necessitats 
del futur centre de visitants de l’Hospital del Coll 
de Balaguer, va a càrrec de l’empresa Azuche 
88 SL i costarà uns 550.000 euros. 

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, 
que inclou altres millores a l’edifici. 

Es tracta d’unes intervencions necessàries per a 
la millora i conservació de les estructures medi-
evals que donen al carrer Jaume Castellví, des 
de la plaça Berenguer d’Entença a la torre exis-
tent 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 bai-
xa; i a on a la planta pis fins fa poc s’emplaçava 

la biblioteca municipal. Aquestes actuacions ser-
viran per adequar aquests espais i les correspo-
nents 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 
el proper any, segons es preveu. 

Per a una millor interpretació del conjunt monu-
mental, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 
(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 Jau-
me Castellví amb la plaça Berenguer d’Entença; 
s’adequarà la torre pròpiament dita i s’hi empla-
çarà una nova escala que permetrà l’accés fins 
a la seva part alta. g

Comaigua dóna 800 euros per al Centre Obert 
L’empresa que gestiona l’aigua a 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
Comaigua SL, ha lliurat a l’Ajun-
tament del municipi 800 euros per 
col·laborar amb el Centre Obert 
Cavallet de Mar, un servei que el 
consistori ofereix a l’Hospitalet de 
l’Infant, en conveni amb el Consell 
Comarcal del Baix Camp, a més 
d’una quinzena d’infants del mu-
nicipi per promoure el seu desen-
volupament integral i prevenir situ-
acions de risc social i de ruptura 
amb la família i l’escola.

 Mitjançant l’acord que han signat 
l’alcalde, Alfons Garcia; i el gerent 
de Comaigua, Jordi Azorín, el con-
sistori s’ha compromès a destinar 
aquesta aportació econòmica a 

pagar el transport d’aquests nens 
i nenes fins a Cornellà de Llobre-
gat, on visitaran el Museu de les 
Aigües Agbar; i per comprar nous 
equips informàtics per millorar 
l’atenció als infants que assistei-
xen al Centre.

Al Centre Obert Cavallet de Mar 
dues monitores tenen cura dels 
infants a les tardes, després de 
l’escola, a la sala annexa al pave-
lló poliesportiu de l’Hospitalet de 
l’Infant, situada al carrer Tivissa; 
i els organitzen tallers i activitats, 
a més d’ensenyar-los bons hàbits 
d’higiene i conducta, entre altres 
matèries, tal com ha explicat la re-
gidora de Serveis Socials, Cristina 
Borràs.

HAN COMENçAT ELS NOUS TREBALLS DE 
RESTAURACIÓ A L’HOSPITAL GòTIC

Afectaran la part del mur i la torre situats a la cara nord
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Opinió dels portaveus municipals

En aquest espai acostumem a 
parlar de política municipal. 
Deixeu-nos, però, que aquest 

cop fem una petita reflexió sobre 
el procés que viu el nostre partit. A 
Catalunya hem iniciat recentment un 
procés cap a la creació d’un nou Es-
tat; objectiu aquest no compartit per 
molts.

Malauradament, fins ara ha es-
tat impossible fer una consulta com 

cal, que ens permeti a tots plegats 
posicionar-nos de forma clara. En 
aquest camí, Convergència s’ha pos-
tulat per primer cop i de forma clara 
com una formació que vol un Estat 
propi. Aquest viratge, junt amb d’al-
tres ombres que alguns amplifiquen 
intencionadament, ens ha portat in-
ternament a un panorama nou, tren-
cant velles coalicions i dibuixant-ne 
de noves. Davant d’aquest escenari, 

hom pot prendre una postura pessi-
mista o, ans al contrari, visualitzar 
tot plegat com una gran oportunitat 
per crear quelcom nou. És en aquest 
darrer escenari on ens volem posici-
onar, mirant amb optimisme la crea-
ció d’un nou espai polític de centre 
sobiranista que aplegui liberals, so-
cialcristians i socialdemòcrates. És 
en aquest sentit, que convidem als 
que heu compartit les nostres idees 

a interioritzar aquest nou projecte 
amb una imprescindible reflexió i 
una necessària actitud optimista. 
Davant dels nous escenaris i els 
nous reptes, ens cal un partit nou 
per un nou país.

En la política, com en l’econo-
mia, estem acostumats a viure ci-
cles. Ara cal afrontar un nou cicle on 
ningú sobra i tothom és necessari.

Amb caràcter general i en el 
dia a dia de tots vosaltres, també us 
convidem a tenir una mirada positiva 
per afrontar el nou any, i volem apro-
fitar aquestes línies per desitjar-vos 
unes molt bones festes nadalenques 
i un venturós 2016.

A les portes del Nadal és el mo-
ment  més propici  per fer una 
mirada enrere i fer un balanç de 

la gestió que s’ha dut a terme durant 
l’any, de prendre nota del que s’ha 
quedat pendent i, al mateix temps, 
d’agafar forces per continuar treballant 
per fer una realitat el nostre full de ruta.

Vam començar l’any 2015 apro-
vant uns pressupostos que incre-
mentaven les inversions en un 40%. 

Aquest increment venia determinat 
per donar un impuls a l’economia lo-
cal, per generar llocs de treball, per mi-
llorar els serveis i el nostre entorn per 
tal d’aconseguir reduir l’atur i millorar 
la qualitat de vida dels nostres veïns. 

Per fomentar l’activitat econòmi-
ca, al llarg de l’any hem anat realitzant 
projectes tan importants com acon-
seguir que l’empresa municipal de 
promoció econòmica, IDETSA, sigui 

operadora de telecomunicacions, hem 
incrementat els  ajuts i les subvencions 
que s’ofereixen a les empreses i als 
emprenedors  per la seva implantació 
al municipi i la contractació de treballa-
dors a l’atur.

Amb la celebració d’esdeveni-
ments esportius hem aconseguit que 
el nom del nostre municipi traspassi 
fronteres, hem continuat donant va-
lor al nostre patrimoni, hem treba-

llat per millorar l’entorn escolar, per 
aconseguir l’obertura del CAP durant 
les nits.

A nivell turístic hem treballat 
per aconseguir tenir unes platges de 
gran qualitat amb més oferta d’activi-
tats i serveis per fidelitzar els nostres 
visitants i al mateix temps aconse-
guir tenir-ne mes.

I no parem,  el nostre dia a dia 
és pensar com millorar el nostre mu-
nicipi i aconseguir que tots ens sen-
tim orgullosos de viure aquí.

Per acabar, voldria desitjar-vos 
un Bon Nadal i que el 2016 sigui un 
any més ple d’oportunitats i  de millo-
res per a tots.

MOLTA FEINA FETA!
Cristina Borràs

La gent d’Esquerra vam empren-
dre un compromís amb la gent 
dels nostres pobles a dur enda-

vant el nostre programa electoral. Tot i 
que els resultats de les eleccions i pos-
teriors pactes ens ho dificulten, no és 
pas impossible.

Un dels eixos clau en el nostre 
programa electoral era el “Municipi 
Sostenible” que inclou, entre moltes 

altres propostes, la redacció d’un pla 
per gestionar l’espai forestal i posar 
en valor l’activitat agrícola. Així ho vam 
presentar en una moció que abasta-
va la redacció del pla, la creació d’un 
banc de terres (cultivables i forestals), 
la promoció del producte agrari produït, 
la creació d’una taula de diàleg amb les 
persones, empreses i col·lectius impli-
cats; un pla comunicatiu per explicar les 

accions, entre d’altres. 
L’equip de govern ja té iniciats 

alguns apartats d’aquesta moció, però 
entenem que la proposta d’ERC pretén 
emmarcar totes les accions dins d’un 
pla estructurat i ampliar-ne l’abast. Cre-
iem que la gestió dels espais naturals 
ha de ser planificada i coordinada des 
de moltes àrees i ha de comptar amb 
una estructura i un pla tècnic. Celebrem 

que la moció fos aprovada per unani-
mitat.

Els regidors d’Esquerra també te-
nim la tasca de control de la gestió de 
l’equip de govern, així com de participar 
en la presa de decisions, aportant idees 
i tota la nostra experiència.

A banda d’això, també fem arribar 
al ple tots aquells suggeriments o idees 
que els veïns ens aneu proposant, i vo-
lem animar-vos a seguir-ho fent.

Aprofitem aquesta ocasió per de-
sitjar-vos unes bones festes i un feliç i 
pròsper 2016.

www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
Facebook: PSC Vandellòs l’Hospitalet - Twitter: @PSCVH 

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

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

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

Ja fa dos mesos de les darreres 
eleccions al Parlament de Catalu-
nya i encara no s’ha aclarit el fona-

mental, quin govern tindrem, per tant, 
podríem entendre aquest fet com un 
fracàs dels partits que pretenen gover-
nar i  una frustració per tots aquells que 
van dipositar en ells la seva confiança.

Tot i que per a molts aquelles elec-
cions foren “plebiscitàries”, per al nostre 
grup, la FIC, no ho eren i l’explicació és 

molt senzilla. Un plebiscit és una votació 
popular convocada pel poder legislatiu 
(o per qui tingui autoritat per fer-ho) amb 
l’objectiu que la ciutadania doni la seva 
opinió d’un assumpte d’interès general. 
Doncs bé, el que vam votar el 27S van 
ser unes candidatures que portaven uns 
programes electorals determinats, però 
al cap i a la fi vam votar candidatures i, 
per tant, persones.

Ja fa alguns mesos que, des 

d’aquesta revista, la FIC ja va propo-
sar que tot el que es fes encaminat a 
cercar la independència del nostre país 
era tant important, que no ens podíem 
permetre cap errada, cap pas en fals i 
que les coses les havíem de fer més 
que bé.  

Ara ens trobem, al nostre enten-
dre, que el procés no ha seguit les líni-
es mestres adequades que l’ haguessin 
fet inqüestionable. Aquestes línies, per 

a nosaltres eren molt clares, primer de 
res s’havien d’esgotar tots els recur-
sos, intervenció de països estrangers 
inclosa,  per aconseguir que el govern 
de Catalunya pogués convocar  un re-
ferèndum (plebiscit), en què, evident-
ment, no s’hagués votat ni a cap partit 
ni a cap persona, s’hagués votat un 
concepte,  per conèixer l’opinió de tots 
els catalans. Un cop coneguda l’opinió 
de la societat catalana s’haguessin 
hagut de  convocar eleccions al Parla-
ment  perquè aquest òrgan legislatiu, 
junt a l’executiu, portessin a terme la 
voluntat de la majoria del poble de Ca-
talunya expressada en el plebiscit.

Bon Nadal a tothom!

NOU ANy AMB UNA MIRADA D’OPTIMISME
Mònica Boquera

LA FEINA D’ESqUERRA

Manel Barceló

Parece que fue ayer cuando despe-
díamos a Zapatero de la Moncloa. 
Un nuevo gobierno prometía en-

derezar la economía y relanzar España, 
y se puso a trabajar en ello. El primer 
éxito fue evitar un rescate que muchos 
veían ineludible; las consecuencias del 
mismo hubiesen sido nefastas para la 
sociedad española, como se ha podido 
constatar en otros países que sí tuvie-
ron que ser rescatados, como Portugal 

y Grecia. En este último país, además 
pudimos ver más tarde que los devane-
os con el populismo acabaron poniendo 
a cada uno en su lugar: aquellos que 
decían que había otras formas de salir 
de la crisis y prometían sueños y medi-
das  imposibles se vieron obligados a 
aceptar la realidad e imponer recortes y 
ajustes que antes criticaban.

Hemos pasado una crisis larga y 
profunda, y sólo ahora empezamos a 

vislumbrar la salida del túnel. Mientras 
el Gobierno de España ponía todo su 
empeño en reformar los marcos norma-
tivos para ponernos en la senda del cre-
cimiento, otros han basado su razón de 
ser en romper el marco de convivencia. 
De la actividad política de Mas poco se 
puede decir: elecciones cada dos años, 
propuestas políticas cero, recortes más 
profundos e impuestos más altos que en 
el resto de España. Por no hablar de la 

destrucción de su propio partido.
Y a todo esto un PSC-PSOE que 

no se sabe dónde está: es capaz de vo-
tar en contra de la declaración de desco-
nexión de España al tiempo que permite 
en muchos Ayuntamientos asociarse a 
la “Asociación de Municipios por la Inde-
pendencia” y pacta con las fuerzas más 
radicales, la CUP.

Lo que necesitamos para dejar 
atrás la crisis definitivamente es estabi-
lidad: un gobierno previsible y efectivo, 
capaz de manejar la economía con ga-
rantías, como lo ha hecho el PP.

Y en clave local, nos encontramos 
ante un año perdido. Y lo peor es que 
no vemos objetivos ni planes de futuro.

¡ELECCIONES!

Sílvia Pujol

Elidia López

PARTIT O PAíS?

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

Desembre 2015
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ELS DISTRICTES ELECTORALS AL 
MUNICIPI A LA SEGONA MEITAT DEL S. xIx

Fins a la Revolució de Setembre de 
1868, les eleccions sempre s’havien 
celebrat pel sistema censatari, és a 

dir, el dret a votar era molt reduït, ja que la 
llei només l’atorgava als grans propietaris, 
era l’anomenat “sufragio de las élites”. La 
darrera llei electoral del regnat d’Isabel 
II, de 1865, donava opció a ser electors i 
elegibles als qui pagaven uns impostos 
superiors a 200 rals, i només tenien dret 
d’electors els que pagaven més de 120 
rals. Aquest sistema comportava, en el cas 
de les eleccions municipals, que, com que 
el cens de votants amb dret a ser elegible 
era reduït, en molts pobles sempre sortien 
elegits, per als càrrecs municipals, els 
mateixos grans propietaris.

Amb el destronament de la reina Isabel II per 
part del general Prim, el govern provisional 
-sorgit de la Revolució de Setembre- va 
publicar, el 9 de novembre de 1868, una llei 
electoral establint el sufragi universal, però 
només per a homes majors de 25 anys.

Segons la Llei electoral, de  20 d’agost 
de 1870, el municipi de Vandellòs es va 
dividir en dos districtes electorals, amb un 
total de tres col·legis. El primer districte 
estava format per dos col·legis: el que 
comprenia els carrers: Major, Amunt, de les 
Fonts i Nou (eren els carrers que llavors 
tenia Vandellòs) i Masboquera. El segon 
districte estava compost per Remullà, 
Fatxes, Gavadà, Castellò, Masvalentí i les 
masies de la Molella, Adzaet i Genessies. 
Aquest segon districte tenia un sol col·legi 
que comprenia Masriudoms, l’Hospitalet, 
les caselles dels carrabiners, dels peons 
caminers  i l’Acampador. 

El 21 de maig de 1873, l’Ajuntament 
va eliminar el segon col·legi del primer 
districte, que comprenia les aldees i 
masies: “atendido el limitado número de 
electores de este colegio que sepan leer y 
escribir, y las dificultades que esto ofrece 
para la constitución de las mesas”. Durant 
el Sexenni Democràtic (1868-1874) les 
eleccions duraven quatre dies, el primer 
dia es votava la  composició de la mesa i 
amb els electors de les masies era difícil 
aconseguir que tots els membres elegits no 
fossin analfabets.

Els nuclis d’aquest districte es van repartir  
entre els dos altres districtes electorals: 
el primer comprenia tot Vandellòs, 
Masboquera, Masvalentí, Gavadà, Fatxes, 
i les masies de Genessies, Adzaet, Mollela i 
Motarro; el segon districte va quedar format 
per: Masriudoms, l’Hospitalet, Castelló, 
Remullà, l’Acampador i les caselles dels 
peons caminers, carrabiners i guàrdia civil. 

Amb la caiguda de la Primera República i la 
restauració de la monarquia borbònica amb 
Alfons XII, fill d’Isabel II, la llei electoral de 
1878, tornava, altre cop, el vot censatari: 
només hi tenien dret els homes, majors de 
25 anys, amb una quota mínima de 25 pts. 
de contribució territorial.

La llei electoral de 1890, restaurava el 
sufragi universal per als homes, majors 
de 25 anys. D’acord amb aquesta llei, 
el municipi va quedar dividit en dos 
districtes electorals: el de l’Ajuntament, que 

comprenia Vandellòs i l’Hospitalet,  i un 
segon districte, el de les Escoles de nens, 
que comprenia Castelló, Fatxes, Gavadà, 
Masboquera, Masriudoms, Masvalentí, 
Remullà i totes les masies habitades.

Segons el cens electoral de 1892, en el 
primer districte hi podien votar 218 homes, 
dels quals sabien llegir i escriure 42 (més 
del 80% eren analfabets). Al segon districte 
tenien dret a vot 200 homes, dels quals 
només sabien llegir i escriure 18 (un 90% 
d’analfabets). g

Joan Vernet Borràs

Distribució actual dels col·legis i meses electorals.
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Recentment han començat les obres 
corresponents al projecte de repara-
ció i millora del clavegueram de part 

del carrer Tamarits, a l’Hospitalet de l’Infant. 
Aquests treballs han de servir per solucionar 
la situació actual de la xarxa de sanejament 
d’aquest tram, abans que es puguin generar 
problemes de salubritat i seguretat al seu en-
torn.

L’objecte del projecte és donar resposta als 
problemes que presenta la canonada d’ai-
gües residuals en el tram del carrer Tamarits, 
comprès entre en el carrer de les Moreres 
i l’estació de bombeig existent a l’altura del 
carrer dels Pins, que té una longitud d’uns 
144 metres.

Per resoldre aquests problemes, s’arranjarà 
i millorarà la xarxa existent, amb l’execució 
d’un nou tram de xarxa separativa, mitjançant 
dues canonades independents de polietilè; i 
l’adequació de l’estació de bombeig de les 
aigües pluvials. 

D’aquests treballs, consistents en l’ender-
roc dels paviments existents de la calçada 

afectada, la nova xarxa de drenatge d’aigües 
pluvials i la seva corresponent estació de 
bombeig, la renovació de la xarxa d’aigües 
residuals, la pavimentació de la zona de cal-
çada afectada i la reposició de la senyalitza-
ció horitzontal, se n’està fent càrrec l’empresa 

adjudicatària, Construccions Jordi Riera, SL.

Aquestes obres tenen un pressupost de 
144.000 euros aproximadament. Per finan-
çar-les l’Ajuntament, comptarà amb una sub-
venció d’Enresa de 78.500 euros.g

S’ESTà ARRANJANT EL CLAvEGUERAM DEL 
CARRER TAMARITS DE L’HOSPITALET

Aquests treballs serviran per millorar-ne la xarxa existent

Ja s’han adjudicat les obres de la  Casa de la Cultura 
Les obres de construcció de 
la Casa de la Cultura, el nou 
equipament públic municipal 
que  acollirà els mitjans de co-
municació municipals, el Casal 
d’Entitats i el Casal de Joves 
a l’Hospitalet de l’Infant, s’han 
adjudicat a l’empresa Acsa 
Obras e Infraestructuras SAU, 
per un import de 2,8 milions 
d’euros i un termini d’execució 
de 20 mesos. Aquesta empre-
sa s’ha compromès a destinar 
500.000 euros en concepte de 
millores.

El Ple de l’Ajuntament de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
va aprovar-ne l’adjudicació el 
passat 25 de novembre, amb 
els vots a favor del PSC, ERC, 
el PP i la FIC; i l’abstenció de 
CiU.

La previsió és que aquest nou 
equipament es comenci a 
construir a finals d’any, al solar 
ubicat al carrer Escoles,12. Tal 
com el passat 29 de juliol va ra-
tificar el Ple a proposta del de-
partament de Serveis Tècnics 

i dels mitjans de comunicació 
municipals, una de les sales 
destinades als mitjans de co-
municació municipals durà el 
nom de José Maria Muriente 
Preciado “Chema”, en home-
natge a un dels fundadors de 
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i 
treballador del consistori que 
va morir el passat mes de 
maig.

Serà un edifici de planta baixa 
i dues plantes pis, amb una 
porció de planta soterrani. Tin-
drà forma de ‘u’ i generarà un 
espai lliure exterior, a mode de 
plaça, oberta cap al carrer de 
les Escoles, on estarà ubicat 
l’accés principal.

El nou equipament disposarà 
d’una superfície construïda to-
tal de 1.792 m2: els mitjans de 
comunicació municipals ocupa-
ran part de la planta baixa i part 
de la planta primera; el Casal 
de Joves, la resta de la planta 
primera; i el Casal d’Entitats 
comptarà amb cinc locals inde-
pendents a la planta segona.

A la planta baixa hi haurà, a 
més, uns espais d’ús general, 
com són una sala polivalent, 
una sala taller i una aula d’as-
saig; i a la planta soterrani, 
cinc petits magatzems i un es-
pai per a les instal·lacions de 
l’edifici.

A l’hora de distribuir l’espai, 
l’Ajuntament ha tingut en comp-
te les opinions dels mitjans de 
comunicació municipals, el Ca-
sal de Joves i les entitats, amb 

els quals s’ha reunit en diverses 
ocasions per tractar diversos 
aspectes.

L’edifici projectat serà molt 
eficient pel que fa al consum 
d’energia i emissió de diòxid 
de carboni a l’atmosfera, ja que 
obté una Qualificació Energèti-
ca Classe A, que és la màxima 
qualificació possible, gràcies 
en part als materials utilitzats, 
l’eficiència de les instal·lacions 
i la incorporació de geotèrmia.
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L’Associació Nuclear Asco-Vandellòs 
(ANAV) ha començat a construir a 
Vandellòs i a Ascó un centre alterna-
tiu de gestió de l’emergència (CAGE), 
un edifici aïllat de la resta i situat a la 
zona més elevada del complex nuclear 
capaç de resistir terratrèmols de fins a 
8 graus a l’escala de Richter. Aquest 
centre també tindrà blindatge radiolò-
gic, filtratge de l’aire exterior i autono-
mia per un període de tres dies per a 
més d’un centenar de persones. “Des-
prés de l’accident de Fukushima vam 
aprendre que són necessaris elements 

de protecció i menjar per sobreviure 
després d’una catàstrofe”, ha explicat 
el director de la central nuclear Vande-
llòs II, Rafael Martín.

D’altra banda, segons ha informat el 
director general d’ANAV, José Antonio 
Gago, agents de la Guàrdia Civil patru-
llaran per l’interior de les nuclears de 
Vandellòs i d’Ascó el 2017, per respon-
dre a possibles amenaces de segure-
tat. Després dels atemptats de París, 
les nuclears mantenen el nivell 4 de 
seguretat reforçat.

Actualitat

ANAv construeix un edifici 
blindat per a casos d’emergència

La Casa de la vila 
acull la 16a reunió del 

comitè d’informació de 
vandellòs II 

La Casa de la Vila de l’Hospitalet va albergar la 
reunió anual del Comitè d’Informació de la central 
nuclear Vandellòs II el passat 28 d’octubre. Durant 
aquesta reunió, convocada pel Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme, el director de la central, Rafael 
Martín, va fer un resum dels esdeveniments més 
significatius que han tingut lloc a la planta des de la 
darrera trobada, entre els quals hi ha la substitució 
del cap del vas i el reforç de la xarxa davant ràfe-
gues de vent. Per part del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), el cap de projecte de la central va 
posar èmfasi en els últims resultats del Sistema In-
tegrat de Supervisió de Centrals Nuclears (SISC) 
obtinguts per la instal·lació i disponibles al nou web: 
www.csn.es 

S’hi implantarà en breu per avisar la població en cas d’emergència

NOU SISTEMA DE MEGAFONIA PER A 
LA URBANITZACIÓ INFANT

LAjuntament ha adjudicat a 
l’empresa Lafcarr Project 
& Design SL l’execució 

del projecte per a la implanta-
ció del sistema de comunicació 
i avís a la població (megafonia) 
a la Urbanització Infant, per un 
import de 71.000 euros. Per 
sufragar aquestes actuacions, 
el consistori rebrà una subven-
ció del Ministeri d’Interior de 
60.000 euros, adscrita als Plans 
d’Emergència Nuclear.

Els treballs consistiran en la 
instal·lació d’una xarxa basada 
en la tecnologia de fibra òptica, 
per salvar la distància que hi ha 
entre el centre de gestió i de con-
trol, ubicat a la Casa de la Vila de 
l’Hospitalet; i la sala tècnica, que 
se situarà a la mateixa urbanit-
zació. Això permetrà connectar 
aquests dos punts, que es troben 
a una distància considerable; i 
evitar que es degradi el senyal 
d’àudio que sigui transmès.

A la caseta de formigó prefa-
bricat que s’hi muntarà perquè 
faci les funcions de sala tèc-
nica, s’hi trobaran els armaris 
de potència i els equips neces-
saris per al funcionament de 
la megafonia. També es col-
locaran equips de comunicació 
al centre de control, per asse-
gurar la total integració amb el 
conjunt existent; i altaveus per 
tota la urbanització.

El sistema permetrà detectar 
desconnexions, l’estat i les falla-
des de diversa índole (font d’ali-
mentació, cablejat, altaveus) 
mitjançant un programa d’avi-
sos; i disposarà d’un Sistema 
d’Alimentació Ininterrompuda 
(SAI).

“Cal tenir en compte que en els 
plans d’emergència un dels fac-
tors més importants és que els 
ciutadans rebin els avisos de 
manera ràpida. Per aquest mo-

tiu, l’Ajuntament té la voluntat 
d’anar millorant la megafonia 
en tot el municipi. Així mateix, 
de cara a l’any 2016, té previst 
començar a implantar-hi, pro-
gressivament, un sistema d’avís 

a la població mitjançant sirenes 
, similar al que s’utilitza en l’àrea 
d’influència de les petroquími-
ques”, ha dit el regidor de Segu-
retat i Protecció Civil, Frederic 
Escoda. g
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La 18a edició se celebrarà els dies 26 i 27 de desembre i 2 i 3 de gener 

NOvETATS AL PESSEBRE DELS ESTELS 
DE LA MASIA DE CASTELLÓ

En la 18a edició del “Pes-
sebre dels Estels”, orga-
nitzada per l’Associació 

Masia Castelló, amb el patrocini 
de l’Ajuntament, s’estrenaran no-
ves escenes i espectacles. També 
com a novetat, s’obrirà “Cal San-
to”, una de les cases importants de 
Castelló del segle XVII, que enca-
ra queda dempeus. Els visitants hi 
podran veure la cuina, el forn de 
pa, el menjador, el foc a terra, l’es-
table...

En total s’hi representaran trenta-
sis escenes, gràcies als 220 actors 
i més de 100 col·laboradors que 
faran possible que aquest poble 
medieval recuperi, com cada Na-
dal, la seva vida. Tot això només 
passarà els dies 26 i 27 de de-
sembre de 2015 i 2 i 3 de gener 
de 2016. L’horari de visita serà de 
les 18 a les 20.30h. Les entrades 
es podran comprar a Castelló, en 
arribar al poble, i tindran un preu 
de 4 euros, per als nens entre 4 i 9 
anys; i de 7 euros, per a la resta de 
públic; per als menors de 4 anys, 
l’accés serà gratuït. El preu de 
l’entrada inclou un petit berenar, 
que s’oferirà en una gran carpa.

Les persones interessades a visi-
tar el Pessebre caldrà que s’apro-
pin fins a Vandellòs, on se’ls indi-
carà com arribar amb el seu propi 
vehicle, per camí asfaltat, fins a 
l’aparcament, una gran zona con-

dicionada per estacionar els vehi-
cles fàcilment. 

Precisament, el que veritablement 
fa únic aquest pessebre és el lloc. 
Castelló és un poble medieval del 
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, enclavat entre munta-
nyes, que quedà deshabitat a la 
meitat del segle XX. La seva de-
cadència física s’aturà quan l’any 
1997 es constituí l’Associació Ma-
sia de Castelló i organitzà el seu 
primer pessebre vivent. 

Poc a poc Castelló, gràcies al 
Pessebre, ha recuperat carrers, 
parets, eres, cases i algun sostre, 
aleshores mig enrunats i amagats 
sota la vegetació. Però no només 
ha recuperat el seu aspecte físic, 
sinó també, cada Nadal, la seva 
vida, aquella que havia tingut a 
principis del segle passat, quan hi 
habitaven prop de 120 persones. 
Així doncs, a Castelló, per Nadal, 
hi torna a haver ferrer, baster, lla-
tadores, canyisser, fuster... A l’era 
hi torna a haver garbes, al forn s’hi 
sent de nou el flaire del pa acabat 
de fer, a la taverna s’hi canta nova-
ment i el fum dalt al bosc del Tos-
salet delata la carbonera. 

Aquest projecte, després de divuit 
anys, segueix en peu. Enguany, 
Castelló, gràcies a  l’esforç de 
l’Associació i a la inestimable col-
laboració dels veïns, encara el 

futur amb optimisme. Actualment, 
els treballs de desenrunament se 
centren en la reconstrucció de les 
cases de “Cal Quico Serrador” (fu-
tur refugi) i “Cal Santo” (casa pairal 
del S.XVI). Són espais reconstru-

ïts per l’Associació, sempre amb 
finalitats públiques.

Més detalls a: www.masiacas-
tello.cat i a Facebook (Masia 
Castelló). g

Un total de 12 colles i més de 
400 infants d’arreu de Catalunya 
van participar el dissabte 3 d’oc-
tubre en el Correspurnes 2015, 
que enguany va recórrer els car-
rers de Sant Pere de Ribes. La 
guanyadora de la tercera edició 
del concurs de colles infantils de 
foc va ser la Colla Diables In-
fantils de Vandellòs, una de les 
convidades a la celebració. En 
segon lloc, van quedar empa-
tats els Diables Petits de Ribes 
i els Petits Diabòlics de les Ro-
quetes. Els Petits de la Pobla de 
Mafumet van quedar tercers.

La nostra enhorabona a tots els 
membres de la Colla!

Premi per als Diables Infantils de vandellòs 
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Els alumnes de P-5 de les escoles seran els 
protagonistes d’aquest espectacle audiovisual

EL 19 DE DESEMBRE 
S’ESTRENARà UN 

mapping NADALENC 
A L’HOSPITAL GòTIC

Des del 19 de desembre fins 
al 10 de gener, es projecta-
rà sobre la façana de l’hos-

pital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant 
un mapping de temàtica nadalen-
ca. Es tracta d’un espectacle audi-
ovisual on es mostraran escenes 
típiques del Nadal al municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
com ara l’encesa de llums, el tió, 
el dinar de Nadal, el pessebre de 
la Masia de Castelló, Cap d’Any, la 
visita de l’Home dels Nassos, els 
Reis d’Orient, etc. El més caracte-
rístic d’aquest espectacle és que 
els protagonistes seran els alum-
nes de P-5 de l’Escola Mestral de 
l’Hospitalet de l’Infant i l’Escola 
Valdelors de Vandellòs i que és un 
projecte personalitzat, creat exclu-
sivament per al municipi.

A aquesta setantena d’infants  
se’ls ha gravat, distribuïts en 
grups petits, davant d’un croma al 
Teatre-Auditori de l’Hospitalet, per 
simular la seva presència  i partici-
pació en les diferents escenes de 
què consta el muntatge. Gràcies 
a uns treballs de postproducció, 
els nens i nenes apareixeran so-

bre uns fons d’animació, com si 
haguessin entrat en uns dibuixos 
animats, segons ha explicat l’em-
presa que l’ha elaborat, Nueveo-
jos, que és la mateixa que va fer 
el mapping sobre la història de la 
zona i la construcció i remodelació 
de l’antic hospital. Com a fil con-
ductor, s’utilitzarà una nadala de 
Judit Farrés, amb una lletra adap-
tada per a l’ocasió que fa referèn-
cia al Nadal al municipi. 

El mapping, dirigit per Carles 
Mora, tindrà una durada de 10 mi-
nuts i es podrà veure des del 19 
de desembre fins després de Reis, 
dos cops al dia: a les 18 i a les 19 
hores. 

“Amb aquest espectacle original, 
de color i fantasia, volem que la 
gent surti al carrer durant aques-
tes festes, dinamitzar el comerç 
local, donar importància al nos-
tre patrimoni i alhora ‘fer poble’ i 
implicar els veïns en els projec-
tes culturals que tira endavant 
l’Ajuntament”, ha afirmat la regi-
dora de Cultura i Ensenyament, 
Núria Ortiz. g

L’Antena del Coneixement de la 
URV de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant va inaugurar el nou 
curs el passat 5 d’octubre, a la 
Sala Bonet Castellana del Cen-
tre Cultural Infant Pere de l’Hos-
pitalet, i des d’aleshores, no ha 
parat d’oferir propostes culturals 
obertes a tota la ciutadania.

La primera va ser les jornades 
‘Episodis de la Història social a 
la Catalunya contemporània’, 
que van començar el mateix dia 
amb una de les cinc conferènci-

es que van incloure fins al 2 de 
novembre, impartides per diver-
sos historiadors experts en la 
matèria.

La segona va tenir lloc també 
durant el mes d’octubre i va 
consistir en les Jornades Euro-
pees del Patrimoni. En el marc 
d’aquestes jornades, amb la 
col·laboració del Centre d’Es-
tudis de l’Hospitalet de l’Infant 
(CELHI), va organitzar diverses 
activitats, com ara una exposi-
ció sobre la transformació del 

nostre territori, una conferència 
sobre l’electrificació del municipi 
i una visita a la central tèrmica la 
Plana del Vent (a la foto).

També en col·laboració amb el 

CELHI, va preparar per al mes 
de novembre les Jornades com-
memoratives del 710 aniversari 
del naixement de l’Infant Pere, 
que van constar de dues confe-
rències.

L’Antena del Coneixement de 
la URv, en plena activitat
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La mancomunitat que aplega els municipis 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa 
i Pratdip (MIDIT) ha llogat recentment a l’em-
presa Hawo Fruits la nau que té al polígon Les 
Tàpies. Es tracta d’una empresa dedicada a 
l’exportació i importació de fruites i hortalisses 
ecològiques, que abans estava ubicada en una 
altra nau del mateix polígon. 

Tal com han explicat fonts de Hawo Fruits, el 
motiu del trasllat és que el magatzem se’ls ha-
via quedat petit. Els 5.000 metres quadrats de 
què disposa actualment li dóna opció a “captar 
més clients, fer una infraestructura d’empaque-
tat i distribució i incrementar la seva capacitat 
logística”.

“Aquest fet pot generar ocupació i sinèrgies, 
que altres empreses similars puguin instal-
lar-se al polígon. Des de l’empresa municipal 
IDETSA, oferim a les empreses diversos ser-
veis i organitzem cursos de formació pensats 
perquè els alumnes puguin ser contractats per 
aquest tipus d’empreses del sector agroalimen-
tari”, ha assenyalat el regidor de l’àrea de Pro-
moció Econòmica, Miguel Ángel Garcés.

NOU IMPULS A LA TAULA 
D’EMPRESARIS 

Es reunirà cada quatre mesos per fomentar 
l’activitat econòmica a nivell local

L’Ajuntament vol reforçar el paper 
de la Taula d’empresaris del muni-
cipi, que va promoure l’any 2012. 

Aquesta voluntat la va manifestar el passat 
7 d’octubre, l’alcalde i president de l’em-
presa municipal de promoció econòmica 
(IDETSA), Alfons Garcia, en la reunió de 
constitució de la Taula d’Empresaris 2015, 
que va tenir lloc al Viver d’empreses.

 La Taula, presidida per Garcia, està inte-
grada per una vintena de membres, entre 
els quals hi ha els representants de les 
associacions empresarials locals (l’As-
sociació d’Empresaris del Municipi-ADE i 
l’Associació empresarial Les Tàpies); l’as-
sociació de restauradors, l’Associació de 
Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall 
de Llors; el regidor d’Empresa, Comerç i 

Energia, i Ocupació i Emprenedoria, Mi-
guel Ángel Garcés; els portaveus de tots 
els grups polítics municipals amb repre-
sentació a l’Ajuntament (PSC, CiU, ERC, 
PP i FIC); les grans empreses del sector 
energètic situades al municipi (ALPIQ, 
ANAV, ENWESA i Enresa) i IDETSA.

 Tal com van acordar-ne tots els mem-
bres, ara es reuniran cada quatre mesos 
i no de forma anual, com feien fins ara, 
amb la finalitat de promoure el consum 
intern de productes i serveis i fomentar 
l’activitat econòmica a nivell local. Així, a 
la primera jornada de treball celebrada el 
7 d’octubre ja van parlar de la necessitat 
de definir unes línies estratègiques i uns 
objectius específics per assolir aquests 
propòsits. g

La nau de la MIDIT 
acull una empresa 

en expansió

Una feina que no és poca, perquè hi oferei-
xen diversos tipus de serveis: rentat normal i 
en sec, servei de costura, servei de recollida 
i entrega a domicili, sobretot per a la gent 
gran; i rentat de peces grans com catifes, 
mantes i edredons; tant a particulars com a 
hotels, restaurants i altres establiments.

Aquesta bona acollida per part de la clientela 
es deu al fet que és l’única bugaderia que hi 
ha al poble de l’Hospitalet de l’Infant, i a la 
comoditat que suposa per als veïns, turistes i 
estiuejants poder portar-los la roba a netejar, 
sense haver de desplaçar-se a altres llocs. 

“Estàvem a l’atur i primer vam pensar a obrir 
una botiga de menjar congelat, però després 
vam pensar que no hi havia cap bugaderia 
i que això podria ser una bona oportunitat 

La Bugaderia López va obrir portes el 
passat 8 de maig, al carrer Galera 33 de 
l’Hospitalet de l’Infant, i des del primer dia 
ha tingut clients, segons expliquen les se-
ves propietàries, les germanes Puri i Luisa 
López, que juntament amb el Bernardo Ga-
llardo (fill de la Puri), tiren endavant tota la 
feina.

La Bugaderia López, un negoci familiar 
amb perspectives de creixement

eMPReNeDORS
SAe: 977 820 820

de negoci. A més, la nostra mare va treba-
llar tota la seva vida en una”, assenyalen les 
germanes (la Puri també té experiència  en 
aquest sector).

Des que van tenir la idea d’emprendre 
aquest projecte fins que es va materialitzar 
van passar sis mesos, en què van d’haver 
d’enfrontar-se a ”molta paperassa”, recor-
den, agraint l’ajut que els van oferir des del 
Servei d’Assessorament a Emprenedors del 
Viver d’empreses.

Ara ja s’estan plantejant la possibilitat d’am-
pliar el local amb vista al proper estiu, perquè 
aquest estiu ja van veure com l’espai se’ls 
quedava petit i volen organitzar-lo millor. 

Més informació, al telèfon 977 822 537.
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vIvIU EL NADAL DELS 
SENTITS A L’HOSPITALET!
Hi haurà premis per les compres als comerços locals, 

animació al carrer i música

La Regidoria de Comerç i l’Associació 
de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant 
i la Vall de Llors (ACHV) han organit-

zat, amb la col·laboració de l’Àrea de Turisme 
i  l’Associació de Restauració i Hoteleria, una 
campanya nadalenca que han batejat amb el 
nom de “El Nadal dels Sentits”.

Amb aquesta campanya, que estarà en marxa 
a l’Hospitalet de l’Infant des del 5 de desembre 
fins al 5 de gener, tots els caps de setmana 
(exceptuant el del 26 i 27 de desembre), es 
pretén “seduir els clients a través de tots els 
sentits: la vista, el tacte, l’olfacte, l’oïda, el gust 
i també el sentit del Nadal”, afirma l’ACHV.

“Per despertar aquests sentits entre el públic, 
fer atractives les zones comercials del poble 
i promoure les compres als comerços locals”, 
segons ha informat el regidor de Comerç, Mi-
guel Ángel Garcés, s’hi duran a terme diverses 
accions.

Així, a la vuitantena d’establiments comercials 
que s’han adherit a la campanya, distribuïts 

entorn de la Via Augusta, la Plaça de l’Esglé-
sia, la Plaça de l’Almadrava i la Plaça Catalu-
nya, s’hi lliuraran uns premis als clients per les 
compres a partir de 10 euros. Aquests premis 
consistiran en tiquets a bescanviar per un viat-
ge al trenet nadalenc, una bossa de crispetes, 
un cotó de sucre, una sessió de maquillatge 
infantil o de globoflèxia. Puntualment, els co-
merços obsequiaran els compradors amb pro-
mocions en els bars i restaurants que partici-
pen en aquesta iniciativa. 

A banda d’això, els comerciants oferiran pro-
mocions especials a les seves botigues, hi 
haurà animació al carrer, música ambiental 
nadalenca, carrets de cotó de sucre i crispe-
tes voltant pel poble; i del 4 al 7 de desembre, 
l’atracció firaire dels cavallets, davant de l’Ofi-
cina de Turisme.

Durant aquests dies, així mateix, els comerços 
estaran decorats amb els mateixos motius na-
dalencs i utilitzaran un ambientador idèntic a 
les seves portes, amb una olor dolça, associ-
ada al Nadal. g

Sota el títol “El desenvolupament eco-
nòmic local, un objectiu global”, la man-
comunitat que aplega els municipis de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Ti-
vissa i Pratdip (MIDIT), va organitzar 
les IV Jornades Tècniques de la MIDIT, 
que van tenir lloc el passat 19 d’octu-
bre a la Sala Bonet Castellana del Cen-
tre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet.

Aquesta edició van servir per donar a 
conèixer experiències de cooperació 

del sector privat i públic com a dina-
mitzadores del territori mitjançant el 
desenvolupament local, a la trentena 
de persones que hi van assistir. 

Cal tenir en compte que les Jornades 
es consideren un espai adequat per-
què ambdós sectors, tant el públic com 
el privat, debatin sobre els sectors es-
tratègics; i per afavorir-hi l’impuls d’ini-
ciatives econòmiques. Més informació 
a: www.midit2020.com

Exemples de cooperació públicoprivada a les Jornades de la MIDIT
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El nou Consell sectorial de Turisme, que 
es acordar crear a la sessió plenària del 
29 de setembre, es va reunir per pri-
mera vegada el passat 26 d’octubre, a 
l’Oficina de Turisme de l’Hospitalet. En 
aquest òrgan consultiu de participació 
ciutadana, d’assessorament i proposta 
sobre temes relacionats amb el turisme, 
hi estan representants tots els grups 
polítics municipals (el PSC, amb la re-
gidora Núria Ortiz; CiU, amb el regidor 
Francesc Blanch; ERC, amb el regidor 
Jaume Ciré; el PP, amb la regidora Síl-
via Pujol; i la FIC, amb la regidora Elidia 
López, que és la vicepresidenta). 

Com a vocals, també hi ha un repre-
sentant de cadascun dels deu sectors 
relacionats amb aquest àmbit (hotels, 
càmpings, apartaments turístics, restau-

rants, agències de viatges, port espor-
tiu, turisme esportiu, turisme d’interior, 
turisme actiu i turisme nàutic). L’alcalde, 
Alfons Garcia, té el càrrec de president.

En aquesta primera trobada, es va do-
nar a conèixer als assistents un estudi 
que va encarregar l’Ajuntament per tenir 
un diagnòstic de la destinació turística, 
definir uns primers objectius i un con-
junt d’accions i projectes de futur per 
potenciar l’activitat econòmica. També 
se’ls va informar de les darreres esta-
dístiques sobre els visitants rebuts a les 
oficines de turisme (un total de 14.173, 
aquest estiu) i de les darreres accions 
de promoció turística dutes a terme; i 
es va agrair al sector privat la seva col-
laboració en algunes d’aquestes acci-
ons.

Vandellòs i l’Hospita-
let de l’Infant ha estat 
present recentment a 
les fires de Bordeus i 
Toulouse, adreçades 
a comitès d’empresa i 
responsables de per-
sonal. El municipi s’ha 
promocionat com a 
destinació turística en 
aquestes fires, cele-
brades a Bordeus, els 
dies 1 i 2 d’octubre; i a 
Toulouse, els dies 15 i 
16 d’octubre.  

Per atreure també els 
responsables dels co-
mitès d’empresa fran-
cesos, que busquen 
les millors ofertes de 
serveis i productes per 
als seus treballadors, 
l’Àrea de Turisme as-
sistirà, igualment, a 
una altra fira d’aquest 
tipus que se celebra-
rà a París el febrer de 
2016, segons ha avan-
çat la regidora de Tu-
risme, Elidia López.

 L’Àrea de Turisme va 

decidir reforçar la seva 
presència en aquests 
salons que s’organit-
zen a França, després 
de veure els resultats 
obtinguts amb la par-
ticipació en una altra 
fira de les mateixes 
característiques que 
va tenir lloc a Toulou-
se el passat mes de 
març. “Hi ha hagut un 
retorn en els hotels del 
municipi, que han re-
but clients procedents 
de viatges organitzats 
per empreses, que han 
vingut amb les seves 
famílies”, ha explicat la 
regidora.

Es reuneix el Consell sectorial de Turisme

El lliurament del guardó va tenir lloc el 27 de novembre a Màlaga

S’aposta per la promoció 
a les fires per als comitès 

d’empresa de França

La Platja de l’Arenal ha 
rebut el premi Bandera 
ECOPLAYAS 2015, dins 

de la categoria de “Platges cos-
taneres”; i la Platja del Torn, dins 
de la categoria de “Renovació”, 
perquè és el segon cop que ha 
aconseguit aquesta distinció. 
Amb aquest guardó, l’Associa-
ció Tècnica per a la Gestió de 
Residus i Medi Ambient (ATE-
GRUS) ha reconegut la qualitat 
d’aquestes platges de l’Hospi-
talet de l’Infant des del punt de 
vista ambiental, turístic i de sos-
tenibilitat.

L’acte de lliurament dels premis 
va tenir lloc el 27 de novembre a 
Màlaga, en el marc del XVII Con-
greso y Exposición  Internacional 
de Playas- ECOPLAYAS 2015. 
A aquest acte, celebrat al Museo 
Alboraina, hi van assistir l’alcalde, 

Alfons Garcia; i la regidora de Tu-
risme i Platges, Elidia López.

El jurat dels X Premis Bandera 
Ecoplayas 2015, format per ex-
perts d’ATEGRUS i altres perso-
nalitats rellevants, ha valorat el 
bon fer de l’Ajuntament en la ges-
tió d’aquestes platges, en base 

a criteris de sostenibilitat i des-
envolupament turístic. Entre els 
factors que ha tingut en compte, 
hi ha el d’estar en possessió de 
certificacions i guardons com ara 
la Bandera Blava i el certificat 
EMAS; la qualitat de les aigües, 
la neteja, la funcionalitat i quali-
tat dels serveis, l’accessibilitat; i 

el salvament i socorrisme, entre 
d’altres. En el cas de la Platja de 
l’Arenal, el jurat ha valorat espe-
cialment les “rutes submarines 
que s’hi han obert amb la finalitat 
d’informar de la riquesa natural 
de la zona marina que envolta la 
platja”.

Com que els municipis només po-
den presentar als guardons una 
única platja per edició en la catego-
ria de “Platja costaneres”, aquesta 
vegada l’Ajuntament va presen-
tar-hi la candidatura de la Platja de 
l’Arenal; i la de la Platja del Torn, 
a la categoria “Renovació”, per-
què l’any passat ja va  aconseguir 
aquest premi. Enguany, aquesta 
platja naturista de renom ha estat 
reconeguda novament, ja que el 
jurat n’ha valorat l’evolució durant 
l’últim any (manteniment dels as-
pectes positius i millora).g

LES PLATGES DE L’ARENAL I DEL TORN 
REBEN EL PREMI BANDERA ECOPLAyAS 2015

Turisme
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Fins al moment, una vuitantena d’adults 
s’estan formant al municipi aquest curs 
2015-16. D’aquests, una trentena estan 
fent els cursos de català que organitzen 
el Centre de Normalització Lingüística de 
l’Àrea de Reus (CNL) i la Regidoria d’Ense-
nyament; gairebé una trentena, els estudis 
que s’ofereixen a l’Aula Universitària de la 
UNED a l’Hospitalet de l’Infant (els que més 
acceptació han tingut han estat els d’idio-
mes i el curs d’accés directe a la universitat 
per a més grans de 25 anys); i quasi una 
vintena, els cursos per a l’obtenció del Gra-
duat en Educació Secundària (GES) i per a 
l’accés al Cicle Formatius de Grau Superior 
(CFGS) que organitza la Regidoria d’Ense-
nyament.

L’oferta formativa del viver d’empreses 
D’altra banda, a l’oferta formativa que l’em-

presa municipal que vetlla pel desenvolupa-
ment econòmic de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, IDETSA, ofereix al Viver d’Em-
preses durant el 4t trimestre de 2015 i el 1r 
semestre de 2016 s’hi han inscrit ja unes 
290 persones. No obstant això, el període 
de matriculació per alguns dels cursos, pro-
grames a mida i ‘spin càpsules’ continua 
obert. Més informació a: www.idetsa.net

Una vuitantena d’adults s’estan formant 
aquest curs a l’Hospitalet

Ensenyament/Joventut

La cinquena edició del festival l’Aglà, organit-
zada per l’Associació de Joves de Vandellòs 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, va acon-
seguir reunir 500 persones al poliesportiu del 
poble, el dissabte 21 de novembre a la nit i fins 
ben entrada la matinada.
En aquest escenari, hi van actuar alguns dels 
grups catalans amb més èxit del moment, com 
ara Xeic, Aspencat, Dr. Prats i Pirat’s Sound 
Sistema. El Dj OGT va ser l’encarregat d’ame-
nitzar el festival musical.

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell 
europeu per reduir l’atur juvenil, mitjançant la 
qual la Generalitat de Catalunya ofereix als jo-
ves, en un termini de quatre mesos, una oferta 
de treball, pràctiques o formació. Els benefici-
aris d’aquests iniciativa poden ser, en concret, 
els joves més grans de 16 anys i menors de 30 
anys, inscrits o no als serveis d’ocupació, i que 
no tenen feina ni estan formant-se.
Un dilluns sí, un dilluns no, de cada mes, es 
desplaça fins al Casal de Joves de l’Hospitalet, 
una impulsora de la Garantia Juvenil per infor-
mar i acompanyar els joves que s’apunten a 
aquest programa, però en qualsevol moment 
els joves poden apropar-se al Casal de Joves 
per fer la sol·licitud d’inscripció o informar-se’n.
Més detalls al web: 
http://garantiajuvenil.gencat.cat

NOU AJUT PER A L’ENSENyAMENT

La Regidoria d’Ensenyament ha obert 
una nova línia d’ajuts, que s’afegeix 
a les tres línies d’ajuts existents: la 

de subvenció i reutilització de llibres de 
text per als alumnes d’infantil, primària i 
secundària; la de subvenció dels cursos 
de català; i la de subvenció dels cursos 
de preparació per a la prova per a l’obten-
ció del Graduat en Educació Secundària i 
l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà 
i Superior.

La nova línia d’ajuts és per al transport 
dels alumnes empadronats que han de 
cursar cicles formatius, de grau mitjà o 
superior en centres educatius públics, 
fora de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 

perquè els estudis que han triat no s’ofe-
reixen al municipi. 

La quantia de l’ajut per al transport, per 
curs matriculat, és de 125 euros per alum-
ne. Com a requisit, la data de la darrera 
inscripció de l’alumne al padró municipal 
ha de ser anterior a l’1 de gener de 2012.

Les persones interessades a rebre aques-
ta nova subvenció podran presentar-ne 
les sol·licituds fins al 30 de desembre 
de 2015 a l’Oficina Municipal d’Atenció 
Ciutadana (OMAC), ubicada a l’Ajunta-
ment de Vandellòs i a la Casa de la Vila 
de l’Hospitalet. Més informació a: www.
vandellos-hospitalet.cat. g

L’Aglà aplega 500 
persones a vandellòs

L’Ajuntament 
col·labora amb la 
Garantia Juvenil

Activitats juvenils per al Nadal i noves sortides
La Regidoria de Joventut ha 
preparat un programa d’activi-
tats especial per al període na-
dalenc. Així, durant aquestes 
dates, tant al Casal de Joves 
de Vandellòs com de l’Hos-
pitalet, es brindaran diverses 
activitats: tallers de persona-
lització de samarretes, de ga-
letes de Nadal, de reanimació 
i de manualitats; campionats 
de Call of Dutty, Sing Star, Wii 
Sport, Fifa 16 i futbolí; jocs de 
taula; i tardes de cinema. El 
programa es pot consultar al 

bloc: http://blocs.xarxanet.org/
cjvandellos

Aquí també es pot trobar infor-
mació de les properes sortides 
previstes en el marc del nou 
programa Tok’l 2, que organit-
zen conjuntament les regidories 
de Joventut de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant i Mont-roig del 
Camp-Miami Platja. Per exem-
ple, per veure una de les rutes 
misterioses de Barcelona, una 
obra de teatre; participar en una 
esquiada a Andorra; visitar el 

Montblanc Medieval, el Tibida-
bo, València… A la foto podeu 

veure els joves que van partici-
par en la sortida de Bilbao. 

Per al transport d’alumnes que han de cursar cicles 
formatius fora del municipi



REVISTA
LA16

Desembre 2015Esports

LA vANDEkAMES I LA CURSA DE LA 
PORTELLA, AL CIRCUIT DE CURSES PER 
MUNTANyA CAMP DE TARRAGONA 2016

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 27 d’octubre, 
per unanimitat, la delegació de la gestió del ser-
vei del refugi esportiu de Remullà a Llastres 
Serveis Municipals SLU. 

Aquesta empresa municipal començarà a ges-
tionar el servei l’1 de gener de 2016. A partir 
d’aleshores llogarà aquest equipament, que pot 
albergar fins a 20 persones, als que estiguin 
interessats a pernoctar-hi. També donarà la 
possibilitat de llogar la casa per a celebracions, 
reunions i altres esdeveniments. 

D’altra banda, oferirà a tots els hostes, els ser-
veis i activitats que organitza l’Àrea d’Esports, 
com ara itineraris de natura, lloguer de BTT, di-
verses activitats esportives, etc.   

Perquè a aquesta casa s’hi pugui desenvolu-
par l’activitat de refugi esportiu, l’Ajuntament 
va encarregar unes obres per adequar les 
instal·lacions a la normativa.

El passat dissabte 7 de novembre  es va ce-
lebrar la XIII Copa Catalana - I Trofeu CNHV 
de Pesca Submarina, al Club Nàutic de l’Hos-
pitalet-Vandellòs (CNHV). La prova es va dis-
putar entre el port de l’Hospitalet de l’Infant i el 
Port d’Estany a l’Ametlla de Mar, amb una du-
rada de sis hores de competició. Al campionat 
s’hi va inscriure un total de 14 equips d’arreu 
de Catalunya, entre els quals hi havia l’actual 
campió del món i de l’europeu, Xavi Blanco, 
de l’SPAS; i el quatre vegades i actual campió 
de Catalunya, Eloy Martínez, del CNHV, entre 
altres esportistes.

Els primers classificats van ser Eloy Martínez, 
Manuel Gálvez i Óscar Rodríguez, del CNHV, 
amb 34.030 punts. En segon lloc van quedar 
Xavi Blanco, Roget Amat i Ramón Honta-
naya, de l’SPAS, amb 25.295 punts. Com a 

tercers classificats van quedar Didac Rodrí-
guez, Antonio Palomo i Dominic Girres, de 
l’APS, amb 23.675 punts. La peça més gran 
capturada va ser la del Didac Rodríguez: un 
bonítol d’una mica més de dos quilos. Eloy 
Martínez va rebre el trofeu al sard més gran.

També cal destacar la bona actuació de 
l’equip format per Jordi Pereira, Javier Escu-
dero i Iker Laskibar, també del CNHV, classi-
ficats en quarta posició que, juntament amb 
la suma de punts aconseguits pels primers 
(l’Eloy, el Manolo i l’Òscar), van aconseguir 
el campionat per al Club Nàutic l’Hospitalet-
Vandellòs.

Com en altres edicions, el peix capturat es 
va lliurar a les Germanetes dels Pobres de 
Reus.

Es llogarà el refugi 
esportiu de Remullà

El Club Nàutic guanya la Copa Catalana 
de pesca submarina

El recorregut roig de la Vandekames, 
prevista a Vandellòs el proper 6 
d’agost;  i la Cursa de la Portella, pre-

vista a l’Hospitalet de l’Infant, el 20 de març, 
formaran part del Circuit de Curses per Mun-
tanya Camp de Tarragona 2016. Aquest nou 
circuit constarà d’un total  8 proves (una per 
mes, de febrer a novembre, exceptuant el 
mes de juliol), tal com van explicar el passat 
30 d’octubre els representants del comitè 
organitzador a l’acte de presentació, que va 
tenir lloc a la sala d’actes del Museu d’Art Mo-
dern de Tarragona.

El comitè organitzador està integrat per 
diverses entitats, entre les quals hi ha 
dues del municipi (el Centre Cultural, Es-
portiu i Recreatiu de Vandellòs i el Cen-
tre Excursionista Serres del Mestral), a 
més del Centre Excursionista l’Areny, el 
Club Excursionista Alliberadrenalina, el 

Club Excursionista Trail Tarraco, el Club 
Patxangerus d’Alforja i Montsant Natura 
i l’Associació de Bombers voluntaris de 
Cornudella.

Més informació a www.circuitcamptgn.cat; 
Facebook (Circuit Camp de Tarragona), Twit-
ter (@circuitcamptgn) i a l’adreça de correu 
electrònic info@circuitcamptgn.cat. g

FOTO: Conrad Solé

FOTO: Iria Sanjurjo
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Un total de 120 atletes va prendre part 
el diumenge 4 d’octubre en la XXV Milla 
Urbana de Vandellòs i uns 200 espec-
tadors van seguir la prova. Com a fet 
també destacat, 25 atletes menors de 
6 anys van participar en la seva primera 
volta en el circuit de la Milla, segons han 
explicat fonts del Centre Cultural, Espor-
tiu i Recreatiu de Vandellòs i l’Associació 
de Mares i Pares “Vall de Llorers”, que 
van organitzar la competició, amb la col-
laboració de l’Ajuntament.
Pel que fa a la procedència dels atletes, 
segons ha precisat l’organització, la ma-
joria eren de la demarcació de Tarrago-
na, tot i que també hi havia de les comar-
ques de Lleida.

En acabar la cursa, es van lliurar els tro-
feus, es van servir uns gots de xocolata 
desfeta i es va fer un sorteig de produc-
tes del municipi.

La quarta edició de la Cursa de Sant 
Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant, orga-
nitzada per l’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment, tindrà lloc el diumenge 27 de de-
sembre a les 11h. 

Aquesta competició és apta per a tots 
els públics, per això hi podran participar 
totes les categories. El recorregut serà 
d’uns 4.000 metres i tindrà el seu punt de 
sortida a la Plaça Berenguer d’Entença. 
Tots els participants rebran un obsequi.

La inscripció és gratuïta. Els interessats 
a prendre part en aquesta cursa poden 
apuntar-s’hi a través de la pàgina web 
www.tretzesports.com. Per a més infor-
mació es poden adreçar a les oficines de 
l’Àrea d’Esports o al telèfon 977 82 05 23.

EL TRIATLÓ DE L’HOSPITALET 
REUNEIx 200 ESPORTISTES

va tenir lloc el passat 3 d’octubre amb uns circuits nous

E l Triatló de l’Hospitalet de l’Infant, que 
es va disputar el dissabte 3 d’octubre a 
la tarda, va reunir 200 esportistes entre 

les diferents modalitats i va omplir els carrers 
del poble de públic amb ganes d’animar els 
triatletes.

Manuel Lloret, del Club Natació Sitges, va ser 
el primer a completar la distància Olímpica, en 
un temps de 2:06:01, en la categoria mascu-
lina; i Alicia Sánchez (CT La Pobla), la prime-
ra en la categoria femenina, en un temps de 
2:42:23.

L’atleta barceloní del FastTriatlon, Albert Par-
reño, va guanyar  la prova de la distància 

Sprint, amb un temps d’ 1:04:57. En fèmi-
nes, Anna Flaquer, igual que el seu company 
d’equip en categoria masculina, va dominar la 
prova i va entrar a meta en 1:11:11. A banda 
del triatló, també hi va haver un Aquatló, amb 
victòria de David Martínez i Gemma Ruiz.

El Triatló de l’Hospitalet, que van organitzar de 
forma conjunta l’Ajuntament i l’empresa Run-
ning Solutions, es va incloure dins del circuit 
JUST TRI i va comptar amb uns nous circuits, 
més atractius per als triatletes: el circuit del 
sector ciclista va oferir un nou traçat per l’N-
340 més segur, ràpid i tancat al trànsit comple-
tament; i l’entorn de la platja de l’Arenal va ser 
l’epicentre de l’esdeveniment. g

En representació de l’Ajun-
tament, diversos membres 
del consistori, encapçalats 
per l’alcalde, Alfons Garcia; 
han rebut el Grup de Bitlles 
del Foment Cultural, com a 
campió de l’Intercomarcal 
2015, a la Casa de la Vila.

Per agrair aquest reconei-
xement públic, que va tenir 
lloc el 4 de novembre, el 
Grup de Bitlles va lliurar a 
l’Ajuntament el trofeu d’en-
guany. Es tracta del 10è 
trofeu de guanyador que ha 
aconseguit aquest grup, el 
8è consecutiu, perquè s’ha 
proclamat campió els anys 

2003, 2004 i també els anys 
compresos entre el 2008 i el 
2015 inclosos.

Enguany, a més, l’equip 
de l’Hospitalet de l’Infant 

ha batut un nou rècord al 
campionat, en fer 25 de les 
27 bitlles possibles a la 10a 
jornada, que es va celebrar 
a Pinell de Brai el passat 14 
de juny.

El Grup de Bitlles del Foment 
Cultural, campió de l’Intercomarcal 

Més d’un centenar 
d’atletes, a la 
25a Milla Urbana 
de vandellòs

Oberta la inscripció 
a la 4a Cursa de 
Sant Silvestre de 
l’Hospitalet 

FOTO: PEPI GONZÁLEZ



REVISTA
LA18

Desembre 2015Medi

Un centenar de perso-
nes, de diverses edats, 
va participar el cap de 

setmana del 17 i 18 d’octubre 
en les activitats que va orga-
nitzar l’Ajuntament, amb la col-
laboració de l’Escola Mestral, 
la Penya Ciclista de l’Hospitalet 
de l’Infant, el Centre Cultural, 
Esportiu i Recreatiu de Vande-
llòs i el Centre Excursionista 
Serres del Mestral, amb motiu 
de la celebració de la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. 

En concret, una seixantena a 
les activitats que van tenir lloc 
el dissabte a l’Hospitalet (una 
vintena, a la “caminada cultu-
ral”, que va consistir en una vi-
sita guiada per diverses restes 
de la Guerra Civil al Coll de Ba-
laguer que va anar a càrrec del 
Grup de Recerca i Investigació 
d’Espais de la Guerra Civil; i 35, 
a la pedalada popular, que va 
servir per estrenar oficialment 
la xarxa de carril bici recent-
ment habilitada pel consistori); 
i 47 persones a la pedalada i 
caminada popular de diumenge 
a Vandellòs. En finalitzar, totes 
elles van ser obsequiades amb 
un berenar. g

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

El CAP de l’Hospitalet, distingit per la qualitat 
de la seva assistència i gestió 

El Departament de Salut va lliurar el 
passat 21 d’octubre a Barcelona els 
certificats d’acreditació dels primers 
equips d’atenció primària (EAP) de 
Catalunya, reconeguts respecte de 
tercers per la qualitat del seu funcio-
nament i per les millores en l’activitat 
assistencial, entre d’altres. Entre els 
96 EAP que han rebut aquesta dis-
tinció, hi ha el de Vandellòs-l’Hospi-
talet, gestionat pel grup SAGESSA. 

Aquest sistema d’acreditació és una 
de les estratègies de què disposa 
l’Administració per avaluar les ca-
racterístiques d’un centre o servei i 

suposa un impuls per desenvolupar 
una millora en la qualitat de les or-
ganitzacions. En concret, s’analit-
zen en conjunt els aspectes de ges-
tió i funcionament de l’Equip, així 
com els relacionats amb les perso-
nes, la societat, els serveis socials, 
la comunitat, etc. D’aquesta mane-
ra, aquesta acreditació garanteix 
uns resultats òptims pel que fa als 
processos d’atenció als pacients, 
d’accés a l’equip mèdic i infermer, 
a l’assistència social, al lideratge en 
la gestió, i al confort dels professio-
nals en l’exercici de la seva activitat, 
entre d’altres.

Per celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

UN CENTENAR DE PARTICIPANTS, A LES 
CAMINADES I PEDALADES POPULARS 
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ASSOCIACIÓ AMICS DELS GATS I DELS GOSSOS
Entitats

ses econòmiques que generen els animals”, 
remarca l’Anca.

L’objectiu principal de l’associació, però, és  
trobar una família d’adopció definitiva per a 
aquests animals abandonats. Tots els animals 
que recullen, excepte els cadells, els lliuren es-
terilitzats, vacunats i identificats amb microxip. 
Els adoptants signen un contracte d’adopció 
mitjançant el qual es comprometen a cuidar 
l’animal. En el cas dels gossos, els adoptants 
han de pagar 150 euros directament a la clí-
nica veterinària, per sufragar una part de les 
despeses  generades per les vacunes, el xip i 
l’esterilització. 

L’associació compta amb una subvenció dels 
ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant i Pratdip; i de la Diputació de Tarragona. 
Com que aquests diners no són suficients per 
cobrir totes les despeses, l’entitat anima la 
gent a fer-se’n sòcia (la quota mínima és de 
5 euros al mes) i a col·laborar-hi, amb aporta-
cions econòmiques puntuals o donacions de 
pinso, mantes, corretges,  joguines, etc. g

DADES DE L’ENTITAT
Presidenta: Anca Mihaela Dalia
Secretària: Alicia Bueno
Tresorera: Cristina Bueno
vocal: Lorenzo Caba

DADES DE CONTACTE:
Correu electrònic: 
amicsgatsigossos@gmail.com
Facebook: la pàgina Amics 
dels gats i dels gossos i el perfil 
Anca Mihaela Dalia (Amics gats 
i gossos)
Telèfon: 626 366 277

NOMBRE DE SOCIS: 
una dotzena

DATA DE FUNDACIÓ: 
març de 2013

PRINCIPALS ACTIvITATS: 
ajudar els gats i gossos aban-
donats, recollint-los i donant-los 
posteriorment en adopció; 
posar en marxa campanyes de 
conscienciació per millorar l’ac-
titud de la societat envers els 
animals i fomentar el respecte 
i la responsabilitat; realitzar 
campanyes d’esterilització de 
les colònies de gats del carrer, 
controlar-les i vetllar per la seva 
salut; i denunciar qualsevol 
tipus de maltractament, abando-
nament, venda il·legal o altres 
infraccions que incompleixin la 
Llei de protecció animal.

Fa més de dos anys i mig que va néixer 
l’Associació Amics dels Gats i dels Gos-
sos i des d’aleshores, gràcies a la tasca 

que duu a terme aquesta entitat sense ànim de 
lucre, uns 240 gats i uns 140 gossos abando-
nats han aconseguit tenir una nova llar. A més 
de la meitat d’aquests animals, els van trobar 
al carrer durant aquest 2015, al seu principal 
àmbit d’actuació (els municipis de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Pratdip i Mont-roig del 
Camp-Miami Platja), alerta la presidenta de 
l’associació, Anca Mihaela Dalia.

Quan, malauradament, l’associació localitza 
un animal abandonat (sobretot gossos), dóna 
avís a les respectives policies locals i a la seva 
pàgina de Facebook, per si apareixen els pro-
pietaris. El recull i el porta a la casa d’acollida 
d’un particular, per evitar haver de tancar-los 
en gàbies i contribuir a la seva socialització. 

“Actualment necessitem més cases d’acollida. 
Per aquest motiu, convidem tothom que tingui 
espai i temps a posar a disposició la seva llar. 
Nosaltres ens fem càrrec de totes les despe-

Cuina

Rosquilles

8 cullerades soperes d’oli 
8 cullerades soperes de sucre 
8 cullerades soperes de llet 
4 ous 
Un sobre de  Royal 
Farina que entri 
Ratlladura de llimona 
Una copeta d’anís 

INGREDIENTS 

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

CUINERA: Maria Pomés
ELABORACIÓ:
Hem de barrejar tots els ingredients amb la bate-
dora, després hem de pastar-ho tot amb les mans 
fins que la massa quedi fluixa,  és a dir, fins que 
s’enganxi als dits. 

 Un cop tenim la massa preparada, hem d’escalfar 
oli en una paella i fer boletes amb la massa. Amb 
el dit, hem de fer un forat al mig de cada boleta 
perquè quedi la forma de la rosquilla i les puguem 
fregir. Quan estan fetes, les hem de treure i arre-
bossar amb sucre. 

Si les rosquilles són per a adults, podeu posar-hi 
una copeta d’ anís: agafeu un bol i ompliu-lo d’anís; 
i quan traieu les rosquilles de la paella, poseu-les 
directament dintre del bol, perquè agafin una mica 
el gust i després passeu-les pel sucre. 

 Aquesta recepta me la va ensenyar la meva mare, 
que es deia Maria Vidal, i jo ara se l’ensenyo a la 
meva néta, la Maria Pena. 
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LeS eNTRevISTeS 
De LA RÀDIO

Ràdio l’Hospitalet de l’Infant va entrevistar els 
germans Herzog, Ivan i Mikel, el passat mes 
d’octubre a Cambrils, on van oferir un concert 
acústic després del seu pas pel programa te-
levisiu La Voz, de Telecinco. Tot i que ells són 
cambrilencs, tenen una vinculació estreta amb 
el nostre municipi, ja que part de la seva família 
és de Vandellòs. En el moment de l’entrevista, 
estaven preparant amb molta il·lusió el seu pri-
mer disc, que sortirà al carrer aquest Nadal.  

Al programa La Voz, se suposa que el ju-
rat selecciona els artistes només sentint la 
seva veu. Això és veritat?
Sí, és veritat. La sensació d’estar allí, 
amb quatre persones d’esquena, i que has 
d’estar cantant perquè es girin, aquella 
sensació en especial, és brutal, única.

El pas per La Voz, us ha servit de trampolí?
Sí,  el programa és una plataforma i ha fet 
la seva funció. A partir d’aquest programa 
han vingut els “bolos” i el reconeixement 
de les persones.

La Televisió de Vandellòs (TVV) 
està treballant actualment per tal 
d’incorporar espais i iniciatives 
noves per continuar millorant la 
qualitat dels continguts; i tractant, 
d’un forma pròxima i acurada, 
tots aquells temes que puguin 
ser d’interès per a la ciutadania.

Amb aquest objectiu pròxima-
ment començarà a emetre el 
programa “Fet a casa”,  elabo-
rat conjuntament amb Ràdio 
l’Hospitalet de l’Infant, que pre-
tén mostrar l’activitat diària del 
polígon industrial les Tàpies, de 
mans de totes les empreses que 
hi estan instal·lades. 

Una altra de les novetats és 
la incorporació de l’stand up a 
l’”Informatiu Casa Nostra”. És 
a dir, de les presentacions in 
situ d’alguns temes, a càrrec de 

les professionals del mitjà. Amb 
això, la televisió local vol oferir 
una visió de la notícia més direc-
ta i pròxima.

D’altra banda, la TVV també es-
trenarà properament el micro-
espai “La curiositat”, on periòdi-
cament s’explicarà una notícia 

curiosa del municipi. Els veïns 
interessats a proposar algun 
tema curiós a la Televisió de 
Vandellòs, poden posar-se en 
contacte amb aquest mitjà de 
comunicació local a través del 
telèfon 977 82 43 60 o del cor-
reu electrònic tvv@vandellos-
hospitalet.cat

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

vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-vandellòswww.vandellos-hospitalet.cat

els germans Herzog

El cognom Herzog juga a favor o en contra?
Totalment a favor, tenim un suport important. 
Per molt que nosaltres tinguem la nostra imat-
ge, vulguis o no,  tindrem sempre al nostre pare, 
que ens dóna suport i una petita empenta, en 
tot.
 
El seu estil de música és el vostre?
Nosaltres sempre hem escoltat la música del 
nostre pare. El nostre disc serà de cançons prò-
pies, però són d’aquest estil, són balades per 
emocionar. No és per imposició, sinó perquè és 
el que hem mamat a casa.

El compositor, qui és?
Teòricament els dos, però molta essència la 
treu en Mikel.

Parleu-nos  del vostre disc
És el nostre treball més íntim, són temes 
propis, inèdits. És la primera vegada que fem 
tot el procés i la sensació és brutal. La pri-
mera vegada de gravació de veus, d’escoltar 
com els músics estan interpretant les notes 
de la teva composició, és una sensació im-
pressionant. Esperem que aquest treball us 
agradi tant com a nosaltres dos haver-lo fet.

Novetats a la programació televisiva Descarrega’t 
gratis al 
teu mòbil 
l’aplicació 

VH APP

per estar al dia de 
l’actualitat, els serveis 
i l’agenda d’actes del 

municipi
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CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT:
Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal 
d´Atenció Ciutadana (OMAC) virtual i a altres webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat

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

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

TELÈFONS D´INTERÈS

DE DILLUNS A DIVENDRES 

  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 
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  18:56    19:00  19:05   19:10 19:12 19:15 19:15 
               

P.
 B

er
en

gu
er

 

L’
H

os
pi

ta
let

 
Ca

sa
 la

 V
ila

 

Po
rt

 E
sp

ot
iu

 

Po
l. 

In
du

str
ia

l 

Va
ne

ss
a 

Pa
rk

 
M

as
riu

do
m

s 

Va
nd

ell
òs

 
(C

an
 M

oq
ue

t 

M
as

bo
qu

er
a 

Zo
na

 À
ste

r, 
(P

isc
in

a)
 

Ur
b.

  i
nf

an
t 

 8:05 8:07  8:10 8:15  8:20 8:25 8:30      
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HORARI  

D’HIVERN 

 

 DE L’11 DE SETEMBRE 2015  

AL 23 DE JUNY DE  2016 

 

 

 

El bus municipal és un servei 

gratuït de l’Ajuntament de Van-

dellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Respecteu-lo 

DISSABTE 

  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 

9:00 9:02 9:05 9:10 9:15  9:20  9:25  9:35 9:45 9:46 9:50 10:05 
10:55 10:57 11:00 11:05 —- —- 11:10 —- 11:15/11:45 —- —- —- —- —- —- 
12:05 12:07 12:10 12:15 12:20 —- 12:25 —- 12:30 —- 12:40 12:50 12:53 12:55 13:10 
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BUS MUNICIPAL 
 
 

HORARI  

D’HIVERN 

 

 DE L’11 DE SETEMBRE 2015  

AL 23 DE JUNY DE  2016 

 

 

 

El bus Municipal és un servei 

gratuït de l’Ajuntament de Vade-

llòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Respecteu-lo 

Reservat el dret d’admissió 
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10:55 10:53 10:50 10:45 —- —- 10:40 —- 10:30 —- 9:35 10:25 10:22 10:20 10:05 
12:05 12:03 12:00 11:55 —- —- 11:50 —- 11:45 11:45 —- —- —- —- —- 

14:00 13:58 13:55 13:50 —- —- 13:45 —- 13:40 13:35 —- 13:30 13:27 13:25 13:10 

DEMOGRAFIA

POBLACIÓ
Dades actualitzades 20/11/2015
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . 5.075
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .772
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Població disseminada. . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.141

NAIxEMENTS: 

Lucía Masset Tonda,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .03/09/2015

Ángel Robles Díaz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30/09/2015

Joel Barrera Ruiz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01/10/2015

Aroa Ramon Fernández,  . . . . . . . . . . . . . . .10/10/2015

Ayoub El Faik Ayadi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14/10/2015

Aina Chies Capafons, . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/11/2015

Gabriel Vázquez Rojo, . . . . . . . . . . . . . . . . .10/11/2015

Biel Alcarraz Barrera,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14/11/2015

DEFUNCIONS:

Sebastià Gavaldà Segarra,  . . . . . . . . . . . . .11/10/2015

Evarista Boquera Margalef,  . . . . . . . . . . . . .12/10/2015

Serafí Margalef Bargalló,  . . . . . . . . . . . . . . .20/10/2015

Remigio Margalef Castellnou,  . . . . . . . . . . .01/11/2015

Teresa Bladé Vertrol,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .05/11/2015

Patrocinia Margalef Castellnou, . . . . . . . . . .15/11/2015

Emilio Serra Barbera, . . . . . . . . . . . . . . . . . .16/11/2015

MATRIMONIS: 
Sergio Sánchez Bailén i 
Ángel Ruizaguirre Redondo,  . . . . . . . . . . . .26/09/2015

Matías Nicolás Guzmán i 
Antonella Karen Jarosz Mazzucchi, . . . . . . .02/10/2015

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL 
(DE L’11 DE SETEMBRE DE 2015 AL 23 DE JUNy DE 2016)
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xx Clotxada popular. FOTO: CONRAD SOLÉ

Membres del Consell sectorial de Turisme, a la Nit del Turisme. FOTO: DIPUTACIÓ DE TARRAGONAParticipants de la darrera edició del voluntariat per la llengua. FOTO:CNL

Els Capgrossos, a la cercavila. FOTO: CONRAD SOLÉ

Exposició de labors de les dones del poble. FOTO: GERARD FONT Plantada de Bestiari de Foc. FOTO: CONRAD SOLÉ

El pregoner, xavier Gil, amb la Colla de Diables de vandellòs. FOTO: CONRAD SOLÉ  

Festa Major de vandellòs

Altres actes destacats

El pregoner, la pubilla i les damisel·les d’honor. 
FOTO: CONRAD SOLÉ
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Festa Major de l’Hospitalet

Passatge del terror. FOTO: CASAL DE JOvES

Cros escolar de l’Hospitalet. FOTO: MONTSE NOMENConcert de Santa Cecília. FOTO: ESCOLA DE MÚSICA

Homenatge a la gent gran. FOTO: ELENA CERDÁ

Guanyadors infantils de les bitlles. FOTO: LOURDES GÓMEZ

Zumba a l’Hospitalet i a vandellòs per al Dia contra la violència envers les dones.  FOTO: àREA D’ESPORTS  

Lliurament premis 4a Copa Catalana de Curses d’Ultraresistència per Muntanya. FOTO: IvAN TORRES

Altres actes destacats

Festa Major de Masboquera

Actuació dels Batukets i del Frare Celestí. FOTO: MARTA HERNÁNDEZ

xxvII Tirada de bitlles. FOTO: LOURDES GÓMEZ
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