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Aquest darrer trimestre ha estat ben complicat des del punt de vista
de l’alta política, però afortunadament la societat té capacitat de fer
i d’actuar per damunt de les incerteses governamentals. Podríem dir
que hem tingut una llarga tardor política, igual que ha succeït amb
la processionària dels pins que s’ha allargat més del compte i ens ha
generat més d’una erupció cutània.
Sigui com sigui, l’administració local va treballant sense parar i quan
llegireu aquestes línies hauran estat nombroses les actuacions que
hauran començat i altres que ja estaran realitzades. Entre les primeres, cal destacar-hi l’inici de l’obra de la Casa de Cultura, la continuació de la remodelació de la muralla de l’hospital gòtic, l’adequació
d’un nou tram de carril-bici a la zona de l’Arenal, la urbanització dels
carrers de la urbanització Vanessa Park o l’acabament de la 2a fase dels carrers de Masboquera...
Voldria esmentar també algunes actuacions que no acostumen a ser ben visibles, però que són molt necessàries i s’haurien d’haver fet al mateix temps que es construïa. Em refereixo a les actuacions d’enginyeria.
A l’Hospitalet, aquest és el cas de la millora de la xarxa de serveis de pluvials i clavegueram del c/ Tamarits
i l’emissari de la plaça del Pins fins a la nova escullera al final de la canalització del parc de Sant Roc, que
recull un gran volum de les aigües de pluja d’un ampli sector del poble quan es produeixen les fortes tronades. D’igual manera, s’ha millorat un ampli sector de la xarxa de serveis al c/ César Gimeno, tot preservant
els dos refugis localitzats a la platja abans de la construcció del port.
Pel que fa a Vandellòs, s’ha revocat el dipòsit de la gallina i es connectaran els serveis entre la Plaça dels
Drs. Gil-Vernet, el c/de les Flors i el c/ Nou per millorar la xarxa d’aquest sector central del poble, la qual
cosa ha obligat a retardar l’actuació a l’antiga plaça de baix.
Mentre aquestes i altres actuacions van arribant, que tingueu una bona primavera!

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

La dita
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entrevista a LA REGIDORA
NÚRIA ORTIZ

“

Difondre el patrimoni del
municipi és el gran repte que
tenim entre mans

“

Com a regidora
d’Ensenyament i de Cultura
i Patrimoni, Núria Ortiz
valora positivament els
nou mesos que fa que
exerceix aquests càrrecs a
l’Ajuntament. “Ha estat un
període d’aprenentatge, molt
interessant per veure com és
l’administració per dins, en què
he pogut treballar a gust, d’una
manera coordinada, amb el
suport de la resta de l’equip de
govern”, ha afirmat l’edil.
Quines prioritats s’ha marcat per a cadascuna de
les seves regidories?
En la Regidoria d’Ensenyament, continuar brindant als veïns una àmplia oferta de serveis a preus
assequibles, com ara les llars d’infants municipals, els estudis de l’Escola de Música, de l’Escola
d’Adults, del Consorci de Normalització Lingüística, etc; fent inversions en la millora dels centres educatius; i donant suport a les activitats que
aquests duen a terme, així com a les famílies de
l’alumnat. I en la Regidoria de Cultura, continuar apostant per la qualitat i la diversitat dels actes
organitzats i dels serveis que ofereix l’Ajuntament.
Pel que fa al patrimoni municipal, difondre’l és el
gran repte que tenim entre mans, el camp en què
més podem créixer.
En aquests moments les escoles del municipi
estan pendents de la resposta del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat a la petició
de la jornada continuada. Quina creu que serà
aquesta resposta?
Penso que la resposta serà positiva i que el Departament d’Ensenyament acceptarà el projecte que
l’Escola Mestral i l’Escola Valdelors, en consens
amb l’Ajuntament, amb els acords dels consells
escolars dels centres i el Consell Escolar Municipal, van presentar-li el 29 de febrer per ser
centres pilots de la jornada continuada el proper
curs 2016/2017. La proposta del nostre municipi està ben valorada per la seva idiosincràsia i té
molts punts a favor: fa quatre anys que s’ha presentat, l’actual consellera ja coneixia el projecte abans
del seu nomenament, té el suport majoritari de les
famílies…
Quines implicacions tindria per a l’Ajuntament
l’aplicació de la jornada continuada?

Hauríem de continuar donant suport a les famílies, mantenint l’hora d’acollida matinal i el servei de menjador, fins a les 16.30h, oferint-les les
mateixes facilitats des del punt de vista dels preus,
que són molt reduïts. I també hauríem d’adaptar
els horaris de les activitats extraescolars municipals
(les de l’Escola de Música i les de l’empresa municipal que gestiona els esports) al nou horari escolar.
La jornada continuada és un repte per a tots (per a
les escoles, per a l’Ajuntament i per a les famílies)
des del punt de vista de l’adaptació. Desitgem que
quan acabi el projecte pilot, que ha de durar tres
cursos, ens diguin que ha estat positiu, sobretot per
a l’alumnat, que són els principals implicats.
D’altra banda, a hores d’ara també està en marxa
el projecte de la Casa de la Cultura.
Sí, aquest mes han començat les obres, que duraran dos anys. Pensem que és un equipament necessari, que facilitarà els usos de les activitats que
es fan i millorarà les condicions d’ús que hi havia
en l’edifici de les escoles velles, que estava en mal
estat.
I segons han anunciat, aquest estiu estarà obert
el centre de visitants de l’hospital gòtic…
Em fa molta il·lusió que aquest projecte es converteixi en realitat, perquè, d’alguna manera, l’hospital
gòtic és el que vertebra tot el patrimoni del municipi, que és molt ampli i divers, i serà un atractiu
turístic, complementari al producte de sol i platja.
Aquest estiu teniu previst tornar a projectar el
mapping sobre la façana de l’hospital gòtic?
Sí. Ara estem preparant els horaris en què es podrà veure aquest espectacle audiovisual que vam
estrenar l’estiu passat i que explica la història de
la zona i de la construcció i remodelació del con-

junt monumental. A més, tenim previst organitzar
novament les visites a l’hospital i al futur centre de
visitants, així com les visites al Molí de l’Oli (volem ampliar l’horari d’obertura) i a Ca la Torre de
Vandellòs. També continuarem oferint les visites
relacionades amb la Guerra Civil i aquest estiu
oferirem noves rutes i espais didàctics.
I el mapping nadalenc, també el tornarem a veure enguany a l’Hospitalet?
La idea és aprofitar les escenes típiques del Nadal
al nostre municipi que va muntar l’empresa Nueveojos, però que els protagonistes siguin uns altres.
En aquesta ocasió, els alumnes de P-5 del proper
curs. El mapping nadalenc va ser un espectacle diferencial, nostre, emotiu, que va agradar molt i va
servir per incitar la gent a sortir al carrer, juntament
amb les altres activitats que s’hi van organitzar, per
exemple en el marc de la campanya comercial “El
Nadal dels Sentits”.
Ens pot fer un avanç de la programació cultural
dels propers mesos?
Continuarem amb la mateixa línia, prioritzant els
espectacles familiars, els concerts de música, el cinema i les activitats de foment de la lectura, com,
per exemple, les sessions de contacontes. M’agradaria destacar especialment, però, aquests actes:
l’obra de teatre musical “Enchanté”, a càrrec de la
companyia Divinas del dia 2 d’abril, la celebració
del 20è aniversari de Vent fort del proper 21 de
maig; i del 40è aniversari de l’Escola de Dansa
Montserrat Sotero, del 28 de maig; i també l’espectacle “Estimada Cathy”, que oferirà la Núria
Esquius el 29 de maig; i el concert de l’Orquestra
Camera Musicae del 22 de maig. De tota manera,
recomano a tothom visitar la web www.culturaabast.cat per estar al dia de l’agenda cultural i no
perdre-se’n cap.
LA
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Un pressupost “de contenció” per a
l’exercici econòmic de 2016
La millora i el manteniment dels serveis a les persones i de les inversions seran les prioritats

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat 22 de desembre el pressupost consolidat de la Corporació per a l’exercici
econòmic de 2016, amb els vots a favor del
PSC i la FIC i els vots en contra de CiU, ERC
i PP. El pressupost consolidat, que està integrat pel de l’Ajuntament, els dels organismes
autònoms (els patronats municipals de Mitjans
de Comunicació, l’Escola de Música i la Llar
d’Infants) i les societats anònimes municipals
(la de promoció econòmica, que és IDETSA;
i la d’esports, que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a 20.140.215, 32 euros.
Aquesta quantitat és un 2,89% inferior a la de
l’exercici anterior.
El gruix d’aquest pressupost general correspon al de l’Ajuntament pròpiament dit, que
serà de 18.068.600 euros, un 5,43% inferior
al de l’any 2015. Un 21,9% d’aquests diners,
és a dir, 3.958.120 euros seran destinats a inversions.
Segons l’alcalde, Alfons Garcia, es tracta d’un
pressupost “de contenció”, que l’equip de go-

vern ha elaborat tenint en compte la disminució d’ingressos que hi ha prevista, a causa de
la reducció d’impostos directes (principalment,
per la rebaixa de l’IBI que s’aplicarà als veïns
i el no cobrament de l’impost de recàrrega de
combustible a la central nuclear Vandellòs II) i
també de la reducció d’aportacions econòmiques d’altres administracions, en concret, de
la Generalitat i de l’Estat.
Tot i així, ha explicat l’alcalde, la Corporació continuarà apostant per la millora i
manteniment dels serveis públics municipals; i en definitiva, per l’atenció a les persones; i pel desenvolupament econòmic
del municipi i la generació d’ocupació. Per
fomentar l’ocupació, en concret, tornarà a
contractar veïns a l’atur mitjançant el Pla
d’ocupació municipal, al qual destinarà
616.140 euros. En el capítol de personal
destaca també l’augment de la despesa,
per la part de la paga extraordinària que
cobraran els treballadors municipals i que
no van poder cobrar l’any 2012 a causa
de l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012

de 13 de juliol; i per l’increment salarial de
l’1% que hi haurà.

Principals inversions

Quant a les inversions previstes per al 2016,
Alfons Garcia ha remarcat les corresponents a
la Casa de la Cultura de l’Hospitalet (1.750.000
euros), la residència per la gent gran de Vandellòs (250.000 euros), la millora de la Plaça
Drs. Gil-Vernet de Vandellòs (198.000 euros),
la millora de carrers, de l’enllumenat i de la
megafonia a l’Hospitalet (357.000 euros) i la
millora d’equipaments municipals, sobretot esportius (de la Zona Àster de l’Hospitalet, per
valor de 165.000 euros; i del pavelló de Vandellòs, per valor de 116.000 euros).
Una altra inversió destacada serà la relacionada amb el desplegament de la xarxa de fibra
òptica a una part de l’Hospitalet, del qual es
podran beneficiar els empresaris, comerciants
i particulars dels voltants d’aquesta àrea. A
aquest projecte, que s’anirà estenent pel municipi en diferents fases i anys posteriors, s’hi
destinarà 434.000 euros l’any 2016. g

Homenatge a l’empleat municipal Antonio Margalef
Abans de començar el darrer ple de 2015, l’alcalde i els
regidors van acomiadar amb un homenatge al treballador municipal Antonio Margalef Gil, que es va jubilar la
setmana anterior després de més d’11 anys de servei al
consistori.
En nom de l’Ajuntament, l’alcalde, li va agrair la tasca duta
a terme durant aquests anys en els departaments de platges, jardineria i, en els últims anys, com a conductor de
l’autobús municipal; va destacar la seva “voluntat, ganes
de treballar i compromís amb la feina” i li va desitjar “molta
salut” per gaudir ara del seu temps lliure. Posteriorment, li
va lliurar un rellotge com a regal institucional.
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El centre de visitants de l’hospital
estarà en funcionament aquest estiu
Pren forma amb les obres de restauració i d’adequació al nou equipament

L

es 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; i d’adequació de la sala
d’exposicions Infant Pere i de sala on s’ubicava la biblioteca municipal a les necessitats
del futur centre de visitants de l’Hospital del
Coll de Balaguer avancen a bon ritme. A hores d’ara, la previsió és que el nou equipament cultural municipal pugui estar en funcionament aquest estiu.
Aquest estiu, segons es preveu, també es
podrà accedir puntualment, mitjançant una
escala nova, a la torre del sector nord que
s’està rehabilitant, juntament amb les altres
estructures medievals que donen al carrer
Jaume Castellví, des de la Plaça Berenguer
d’Entença fins a la torre inclosa, tant per la
cara exterior com interior dels paraments.
Damunt de la coberta d’aquesta part de
l’hospital, a més, tal com podeu veure a la
fotografia, s’està construint un pas de ronda
que serà accessible, igualment, per les mateixes dates.
Recordem que el nou centre de visitants
comparà amb dues plantes: la planta baixa,
on s’ubicarà la recepció i s’explicarà el mo-

nument en relació amb la plana del Coll de
Balaguer, un indret estratègic des de temps
antics; i la primera planta, on s’incidirà sobre
el concepte d’hospital en l’època medieval,
vinculat a l’hospitalitat, l’acollida de viatgers,
pelegrins, pobres...; i també sobre la fundació de l’hospital del Coll de Balaguer, la vida
a l’hospital i la seva arquitectura singular.

Per difondre aquests coneixements d’una
forma entenedora i amena i alhora provocar emocions i divertir els visitants, es
faran servir elements de comunicació audiovisual i interactiva, com ara recursos
audiovisuals, reconstruccions històriques,
restitucions virtuals, realitats augmentades, etc. g

S’està habilitant un nou tram
de carril bici a l’Hospitalet
Des d’aquest passat mes de febrer s’està
duent a terme el projecte de carril bici a
l’Hospitalet de l’Infant entre la riera Sant
Roc i l’Alcantarilla Gran. Aquest projecte
suposa la continuació de la xarxa de carril
bici que s’ha executat recentment al nucli
urbà del poble, de 2,5 km de longitud. A
aquests 2,5 km, doncs, s’hi afegirà ara el
quilòmetre i mig del nou tram, aproximadament, que s’hi està habilitant i que estarà
enllestit a l’estiu, segons les previsions.
El nou tram s’està fent amb els mateixos criteris de materials, acabats i senyalitzacions
que s’han utilitzat en els trams anteriors. El
traçat parteix de la connexió amb l’actual
carril bici al passeig de l’Arenal, a l’altura del
carrer de la Sínia, i continua per un dels vials del parc del costat del camp de futbol i
pel passeig marítim, fins a l’altura del carrer
de la Sentiu. Des d’aquí, va cap al carrer de
Chirac (a la foto); i un cop creua el carrer de
la Rojala segueix cap amunt fins a la Via Au-

gusta. Una vegada creuada la Via Augusta,
el carril bici segueix, sols marcat amb pintura, per la vorera del costat nord, fins a tornar a connectar amb el carril bici existent a
l’alçada del carrer de Ramon Berenguer IV.
Dels treballs necessaris per fer realitat
aquest projecte se n’està fent càrrec l’empresa Companyia Constructora Gussinyer
SL, per un import de 182.000 euros, aproximadament.

Nou asfalt a una part
del passeig marítim
L’Ajuntament ha reposat l’asfalt a un tram
del passeig marítim de l’Hospitalet de l’Infant. En concret, al tram comprès entre la
Plaça de la Marina i l’accés principal al port
esportiu. Així, ha reparat el ferm d’aquesta
superfície de 2.900 metres quadrats, que
s’havia deteriorat a causa del pas del temps;
i ha tornat a pintar la senyalització viària.
Aquests treballs han costat 31.500 euros,
aproximadament.
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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

PRIORITATS DE GOVERN

P

er fi tenim govern nou a Catalunya, un nou govern format
per Junts pel Sí amb el suport
de la CUP. Un nou govern que caldrà
que demostri que vol treballar per
tots i totes les catalanes i no només
per als qui comparteixen el seu full
de ruta.
A la primera entrevista que va
tenir el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, amb el nou president li va

traslladar quines eren les prioritats
dels socialistes catalans per aquesta nova legislatura, temes urgents i
que calia començar a treballar sense
demora.
La primera prioritat és la creació
de feina, per als joves, per als més
grans de 45 anys i per als aturats de
llarga durada. Els altres compromisos són: la lluita contra la corrupció
i el frau fiscal; desplegar la renda

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

garantida, per lluitar contra les desigualtats socials i eradicar la pobresa;
garantir una dotació pressupostària
suficient perquè es puguin resoldre
totes les sol·licituds de beques de
menjador i assegurar un bon finançament per l’educació pública; reduir
les llistes d’espera i acabar amb les
retallades en matèria de salut; treballar per eradicar la violència masclista; i establir un calendari amb les

Mònica Boquera

PRESSUPOSTOS A LA BAIXA

A

finals de desembre, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar el pressupost de 2016 amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (PSC-FIC)
i els vots en contra de l’oposició (Convergència, ERC i PP). El pressupost
de l’Ajuntament ascendeix a 18M€, un
5,43% inferior al de 2015, mentre que
el pressupost consolidat (Ajuntament,
patronats i societats municipals) ascendeix a 20M€.
Una dada prou significativa és el

fet que els ingressos ordinaris previstos
es redueixen un 3,5% respecte del 2015.
A destacar que també es redueix en un
22,26% el capítol destinat a inversions:
mentre que al 2015 es van pressupostar
inicialment més de 5M€, el pressupost
de 2016 contempla 3,9M€ en inversions.
Les principals obres a executar són la
Casa de la Cultura i l’adequació de la
zona esportiva Àster, a l’Hospitalet; i pel
que fa a Vandellòs, la remodelació de la
Plaça Drs. Gil-Vernet, la zona esportiva

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

i la residència de 3a edat. També es redueixen -en un 65,41%- les transferències de capital a les societats municipals
Llastres i IDETSA.
En el decurs del Ple, el grup municipal de Convergència va demanar
un cop més a l’Equip de Govern la
presentació del Pla d’Inversions per
al present mandat, perquè pensem
que els veïns i veïnes del municipi tenen dret a conèixer què pensen fer els
nostres governants en aquests quatre

principals inversions, entre d’altres.
Al nostre Ajuntament ja estem
treballant per totes aquestes prioritats. De fet, des de 2012 estem
treballant i assumint com a municipi
despeses que li pertoquen a la Generalitat, com ara places concertades per als centres de dia i l’ obertura
del CAP a la nit.
Ara que ja tenim de nou interlocutors clars tornarem a començar
a lluitar per aconseguir que els nostres veïns i veïnes tinguin les mateixes prestacions que ja gaudeixen els
d’altres municipis, ja sigui per afinitat
política o per altres temes que desconeixem.
anys, de quina manera ho pensen portar a terme i quan tenen previst executar els diferents projectes. Tanmateix,
creiem que el que demanem no és res
forassenyat ni fora de to. Recordem
que governs amb alcaldes socialistes,
com és el cas de l’Ajuntament de Montroig del Camp, ja han fet públic el Pla
d’Inversions del mandat. Volem pensar
que el nostre municipi no és diferent.
En el mateix Ple vam instar a
l’Equip de Govern a crear una Comissió per tal de començar a estudiar la
política d’ingressos de la Corporació
sobre la base de diferents escenaris de
futur lligats a la vida útil de les centrals
nuclears, principal font d’ingressos
d’aquest Ajuntament.

Manel Barceló

PRESSUPOST 2016: MOLTS NÚMEROS I POC RUMB

L

’equip de govern, a través
del regidor d’Hisenda, ens va
donar una explicació del nou
pressupost municipal per a l’any
2016. Se’ns van donar les xifres
dels diferents capítols i una explicació de les diferències respecte l’any
passat. En els ingressos, hi veiem
una baixada; justificada pel govern
en una previsió ajustada a la realitat

i conservadora. Ho trobem correcte
i responsable.
En el disseny d’un pressupost
és necessari, però, establir primer
una política d’acció, un rumb i unes
idees bàsiques de quin és l’objectiu
i el camí a recórrer per arribar-hi.
I és això el que hi trobem en falta.
No hi veiem una objectius clars (diversificació econòmica, apostes per

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

sectors empresarials estratègics,
creació de centres de referència en
alguna àrea, etc).
Des d’Esquerra volem uns
pressupostos de futur, pensant en
l’any en curs, però també en els
pròxims, uns pressupostos transparents, presentats i explicats a la ciutadania de forma clara i concisa, així
com uns pressupostos participatius,

Sílvia Pujol

CRITERIOS DE OPORTUNIDAD

E

l proyecto BCN World ha generado una gran controversia desde
que se dio a conocer.
Valía la pena estudiar el encaje de
una instalación que comportaría unos
ingresos nada desdeñables y la creación de muchos puestos de trabajo, que
hoy necesitamos como agua de mayo.
Pasado el tiempo, y debido entre
otras cosas a la lentitud de la Generalitat, el principal inversor del proyecto,

la empresa Veremonte, se retiró, pese
a haberse impulsado un Plan Director
Urbanístico (PDU), si es cierto que
esta empresa acusó a la Generalitat
de haber descafeinado su oferta inicial. A día de hoy existen grupos interesados, como Hard Rock Café, pero la
persistente parsimonia burocrático-política está poniendo en riesgo que los
nuevos inversores sigan adelante. No
hay que olvidar que hay en juego, más

de 2.500 millones de euros en inversión y la creación de más de 9.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.
Por ello no deja de asombrarnos la última ocurrencia del nuevo
gobierno de la Generalitat: organizar
un referéndum, a decidir si a escala
local, regional, o autonómica. Es una
manera de quitarse de encima la responsabilidad de tomar una decisión, y
ni siquiera sabemos por qué. ¿Es que

Elidia López

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

QUI MOU ELS FILS?

C

ada vegada estem més convençuts que no som res més
que titelles manipulades per
poders oligarques i tirans, que fan i
desfan a la seva conveniència, que
manipulen la nostra existència recolzats o protegits per certs sectors polítics que tenen comptes pendents amb
aquells.
Ens volen fer entendre coses
que no tenen cap explicació lògica.
LA
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Ens tenen entretinguts en lluites tribals o en espectacles de masses
poc edificants, amb entreteniments
televisius més aviat mediocres, etc.
I tot, perquè no pensem. Sembla que
permanentment a les pantalles dels
televisors hi ha un subtítol que diu:
“Tu ets idiota!” i ho acceptem i no ens
revoltem i aguantem... Fins quan?,
pregunto.
Després són molts els que s’ex-

clamen i s’estranyen que apareguin
grups polítics o socials nous, fins i tot,
ideologies contraposades que reben
el suport de bona part de la societat. Però, què voleu? No podeu tenir
la societat anestesiada. La gent, la
bona gent reaccionarem i no acceptarem més estafes (crisi), ens revoltarem perquè, com tot, la paciència té
un límit.
Perquè si no reaccionem, quin

on la gent pugui decidir on s’inverteixen els diners, quines partides
han de rebre més diners i quines
han de ser les prioritats econòmiques del consistori.
Aprofitem per recordar-vos que
estem a la vostra disposició i que
podeu contactar amb nosaltres per
Facebook, per correu electrònic o
per telèfon.
acaso no quieren que se invierta en
nuestro territorio? ¿Están dispuestos
a dejar pasar esta oportunidad histórica? También cabría preguntarse por
qué lo que defiende Junqueras para
BCN World no lo aplica a un proceso
que sí afecta a todos y cada uno de los
españoles: una secesión en toda regla
en la que sólo quieren que decida una
parte.
Nuestro municipio, pese a estar
alejado de Salou, notaría claramente
los efectos que generaría la implantación de BCN World. Por eso queremos
que nuestro consistorio se pronuncie
al respecto: ciertos trenes sólo pasan
una vez y no es inteligente perderlos.

món deixarem als nostres fills? Un
món on la pobresa infantil sigui el normal? Un món on la caritat hagi de suplir els deures dels estats? Un món on
la vida de la majoria de les persones
no tingui cap valor? Un món en què el
fi, per pervers que sigui, justifiqui els
mitjans?
El que no podrem fer després
és queixar-nos si aquesta situació
anòmala i injusta és aprofitada per
alguns il·luminats, cosa que en moltes parts del món ja està passant,
que amb la promesa de la dignitat,
el benestar i la supremacia del clan
ens aboquin a una bogeria col·lectiva
sense remei.

Episodis de la nostra història
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El gust refinat d’un príncep
de sang reial
Antoni Conejo da Pena
El 2015 s’ha commemorat el 710 aniversari
del naixement de l’infant Pere d’Aragó i
d’Anjou (c. 1305-1381). La seua va ser una
vida apassionada, curulla d’estímuls que el
van dur a cobejar-se amb els personatges
de més alta volada de l’època. Del seu
pare, el rei Jaume II († 1327), va heretar el
do de la paraula, la capacitat negociadora
i el saber ocupar el lloc que li pertocava
en cada moment. Pel que fa a la seua
mare, la reina Blanca d’Anjou († 1310),
la petjada s’intueix més epidèrmica, car
va morir quan ell només fregava els cinc
anyets i per tant difícilment devia retenir
alguna cosa més que uns pocs records
difuminats. Tanmateix, ni que fos d’oïda,
d’ella va aprehendre algunes virtuts
com la lleialtat a la corona, la discreció,
la fidelitat conjugal i l’estimació vers els
fills. De resultes de tot plegat, l’infant
va acabar sent una persona inquieta,
poc conformista i àvida d’experimentar i
conrear els diferents camps de l’escena
política, intel·lectual, espiritual i cultural
del seu temps. Moltes d’aquestes aptituds
ja han estat subratllades pels autors que
li han dedicat l’atenció, però d’altres han
passat un xic més desapercebudes, com
ara el seu gust refinat, característic d’altra
banda d’algú que s’havia educat en un
ambient cortesà.
En la Crònica de Ramon Muntaner
(cap. 292) es posa de relleu que el rei
Jaume II «se veé tots sos fills e ses filles
bons, e bells e savis, a Déu e al món, e
bé heretats». Efectivament, al llarg de
la seua vida va enriquir-los de manera
generosa, no només amb títols i distincions
nobiliàries, o mediant per garantir-los
matrimonis beneficiosos, sinó també amb
objectes preuats. Per exemple, és sabut
que a l’infant Pere li va regalar teixits
luxosos, draps de seda, capells, cofres,
anells d’or, un cinturó violat guarnit de
plata, canelobres, peces de vori, una creu
d’argent amb un tros de la vera creu, un
taulell d’escacs i també alguns llibres. No
obstant això, les circumstàncies van fer
que l’infant no pogués conservar íntegre
tot el seu tresor particular, en gran mesura
per poder fer front a alguns deutes, com
ara els generats arran del seu ostentós
casament amb Joana de Foix, el 12
de maig de 1331, a la vila de Castelló
d’Empúries. Tot just un parell de mesos
abans, s’havia empenyorat una corona
d’or pel valor de 6000 sous, una quantitat
molt important que de ben segur va invertir
en l’imminent enllaç. Però la cosa no va
acabar aquí. Des de l’any 1325 l’infant era
comte d’Empúries, i el 1332, ja casat, es va
haver de desfer de bona part de la vaixella
que havia heretat dels predecessors, un

Fot. París, Sainte-Chapelle, interior (c. 1242-1248)
altre cop a causa de l’esmentat matrimoni.
Dita vaixella estava composta per una
barca de plata ornamentada amb les
armes dels sobirans empordanesos; una
copa de plata daurada amb l’escut del rei
de França i la tapa esmaltada; una altra
copa d’argent, igualment daurada; un
gerro esmaltat i dos més de plata; dos
banys de plata, un d’ells amb l’heràldica
dels Montcada; una safata; un plat i cinc
escudelles del mateix metall.
En canvi, altres objectes sembla que van
córrer millor sort. El mateix 1331, l’infant
Pere, convidat pel seu cosí, el rei Felip VI
de França, havia assistit a l’ofici de la vetlla
de Nadal a la Sainte-Chapelle de París.
Fruit d’aquesta estada, el monarca franc li
va fer a mans un bocí de la vera creu i una
espina de la corona de la Passió de Crist.
De fet, la Santa Capella parisenca s’havia
erigit a mitjan segle xiii per custodiar-hi tant
la citada corona d’espines com un tros de
la creu on Crist havia estat presumptament
crucificat. La compra d’ambdues relíquies
havia resultat caríssima, més fins i tot
que la construcció i decoració de l’edifici
que les havia d’acollir, de tal manera
que és fàcil concloure que no s’anaven
regalant bocins, per molt petits que fossin,
al primer que passava per allí. El nostre
infant, fos pel parentiu directe amb Felip
VI, fos pel seu bon savoir-faire, se’n va
fer un just mereixedor, i ben cofoi què en
devia estar, perquè el 15 de juny de 1332
va escriure un carta a l’abat de Poblet,
Ponç de Copons, tot informant-lo dels

excepcionals souvenirs que s’havia endut
de la capital francesa. Al cap d’uns anys, el
10 de novembre de 1358, l’infant va signar
testament. En ell, llegà al seu fill Jaume
una creu d’argent daurat amb la relíquia
del lignum crucis (de la vera creu), mentre
que l’espina de la corona de «domini nostri
Jhesu Christi» que li havia reglat l’il·lustre
«Princeps dominus Rex Ffrancie» va anar
a parar a la comunitat del monestir de
Santa Maria de Poblet; cap de les dues no
s’ha conservat. Sigui com sigui, dos dies
després de rubricar les seues darreres
voluntats, l’infant iniciava una nova etapa
vital: renunciava a tots els seus títols i
possessions, i ingressava com a menoret
al convent de Sant Francesc de Barcelona.
Però això, ja és una altra història.
Per saber-ne més
Cabré Ollé, Lluís. “L’infant Pere d’Empúries i la
tradició familiar: estampes en el setè centenari
del seu naixement”. Mot So Razo, 4. 2005: 6983.
Conejo da Pena, Antoni (coord.), L’infant
Pere d’Aragó i d’Anjou: «molt graciós e savi
senyor», L’Hospitalet de l’Infant: Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant - Cossetània
Edicions, [en premsa].
Martínez Ferrando, Jesús Ernest. “La Cámara
Real en el reinado de Jaime II (1291-1327):
Relaciones de entradas y salidas de objetos
artísticos”, Anales y Boletín de los Museos de
Arte de Barcelona, 11. 1953-1954.
Montsalvatje Fossas, Francisco. Los condes
de Ampurias vindicados, Olot: Ramon Bonet,
1917.
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Una setantena de dones celebra la
festivitat de Santa Àgueda
El 5 de febrer a l’Hospitalet; i el 14, a Vandellòs

U

na setantena de dones ha celebrat recentment la festa en honor de Santa
Àgueda al municipi: una trentena a l’Hospitalet, el 5 de febrer; i una quarantena a Vandellòs, el 14 de febrer. Als dos pobles, la festa va començar
amb el nomenament oficial de l’alcaldessa i de les regidores de l’any 2016 i va
continuar amb la missa i la benedicció de les coques i amb un dinar.
A l’Hospitalet, la Isabel Tejón va ser proclamada alcaldessa; i la Carmen Mañé i
l’Aurora Pérez, regidores. Tot seguit, una de les dones més grans del poble, l’Encarnación Boquera Boquera, de 93 anys, va rebre un homenatge a casa seva.
I a Vandellòs, la Lati Aharou va ser designada alcaldessa; i Antònia Gil Domènech
i Margarita Domènech Margalef, regidores. Així mateix, durant el dinar, es va retre
un homenatge a la dona més gran present a la festa, l’Emilia Vernet, que té 89
anys; i a la dona més jove del poble, l’Ares Sancho, que ha nascut enguany.g

Més de 17.000 euros,
per la Marató de TV3
17.200,76 euros és la quantitat total exacta
que s’ha aconseguit recaptar al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per la Marató de TV3, en la darrera edició dedicada a
la diabetis i l’obesitat. En concret, 9.136,55
euros, al nucli de Vandellòs; i 8.064,21 euros,
al nucli de l’Hospitalet de l’Infant.
A l’Hospitalet de l’Infant s’hi van celebrar
una vintena d’actes en benefici de la Marató, organitzats per diverses entitats, comerços i veïns del poble amb la col·laboració de
l’Ajuntament. L’últim va tenir lloc el passat 16
de gener; i la resta, entre els mesos de novembre i desembre de 2015.
A Vandellòs, en canvi, la majoria d’actes es
van concentrar el 12 de desembre. Aquest
dia, al pavelló poliesportiu, el Centre Cultural,
Esportius i Recreatiu de Vandellòs (CCERV)
i el Grup de Dones Alamanda van organitzar,
amb la col·laboració de l’Ajuntament i la participació i suport d’entitats i veïns del poble, una
jornada solidària, que va incloure un mercadet, actuacions, sopar i sortejos, entre altres
propostes. Tot i així, els dies 22 de novembre i
10, 12 i 13 de desembre, s’hi van dur a terme
també altres activitats i iniciatives destinades a
aplegar diners per la Marató de TV3.
LA
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El cap de la Policia Local rep una distinció
Jordi Jiménez, sotsinspector en cap de la
Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, ha estat condecorat recentment
pels seus més de 15 anys al capdavant
d’aquesta prefectura, en el marc del congrés de l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya (ACCPOLC).
Durant aquest acte, celebrat el passat
27 de gener al Palau de Congressos de
Girona, es van lliurar una seixantena de
distincions a caps de la Policia Local amb
trajectòries de 10, 15, 20 i 25 anys, a més

d’altres felicitacions i reconeixements a
mèrits professionals.
Jordi Jiménez va començar a treballar
a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant com a agent de la Policia
Local fa 34 anys i des de fa 17 anys,
exactament, és el cap d’aquest cos de
seguretat.
El sotsinspector en cap va rebre la Medalla
de la Prefectura de mans de la subdirectora general de Coordinació de la Policia de
Catalunya, Begoña Curto.
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Aprovat el projecte d’ampliació de
la Plaça Drs. Gil-Vernet

E

Es basa en les opinions del veïnat de Vandellòs

l Ple de l’Ajuntament ha
donat llum verd al projecte
d’enderroc de Cal Guirro i
d’ampliació de la Plaça Drs. GilVernet de Vandellòs, per unanimitat. El projecte, redactat per
Figuerola-Gavaldà-Romera Arquitectes SCP, té en compte el sostrat històric de la Plaça, un espai
emblemàtic del poble on s’aixeca
la torre medieval i la casa pairal
annexa; i els requeriments donats
per l’Ajuntament, tenint en consideració les opinions majoritàries
dels veïns del poble, presentades
a l’estiu i el passat mes de març a
l’oficina municipal d’atenció ciutadana i a través del web municipal.
És a dir, l’enderroc de l’edifici de
Cal Guirro per ampliar l’espai de
l’actual plaça, la reubicació de la
font existent, la creació d’àmplies
zones d’ombra i la prohibició de
l’aparcament de cotxes a la plaça.
Sota aquestes premisses, el projecte preveu un nou paviment de
pedra natural per a tota la plaça,
amb un tractament especial a la
superfície dels dos edificis preexis-

adequat per posar una escenari
desmuntable per actes o espectacles públics.
També es preveu que hi hagi una
font, al costat de la mitgera; nou
enllumenat, així com una línia
d’arbres, bancs, papereres, pilons
i jardineres que orientin el trànsit
rodat i donin servei als usuaris de
la plaça. La base de la mitgera
s’enjardinarà amb parres trepadores que la vesteixin amb els anys
com un mur verd.

tents (el de davant de la Torre, enderrocat fa pocs anys; i el de Cal
Guirro), que introduirà llambordes
ceràmiques, per recordar-los.
Per comptar amb ombra, reforçar
estructuralment la nova mitgera

descoberta de Cal Guirro amb la
casa veïna i recordar l’edificació
construïda fins ara en aquest lloc,
es proposa incorporar una pèrgola
amb uns tendals mòbils que ocupi l’espai de l’edifici enderrocat.
Aquest espai cobert es considera

El projecte, que preveu un termini d’execució de les obres
de 4 mesos i un pressupost de
190.000 euros, també disposa la
instal·lació d’una nova xarxa d’aigües pluvials, ara inexistent en
aquesta zona. Precisament, per
permetre la connexió d’aquesta
xarxa i continuar arranjant els
carrers del poble, el consistori
també durà a terme un projecte
de millora urbana d’un tram del
c/ de la Font, que costarà 32.000
euros i tindrà un termini d’execució de 2 mesos.g

Arranjat el clavegueram dels
carrers Tamarits i César Gimeno
Els treballs de reparació
i millora del clavegueram
de part del carrer Tamarits,
a l’Hospitalet de l’Infant, ja
estan enllestits, com han
comprovat representants
de l’Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos SA
(Enresa), que els ha subvencionat amb 78.500
euros (aquesta quantitat
representa el 54% del
cost total de les obres,
destinades a evitar inundacions i a solucionar els
problemes que hi havia
a la canonada d’aigües
residuals en el tram de
144m comprès entre en
el c/ de les Moreres i l’estació de bombeig existent
a l’altura del c/ dels Pins).
Actualment també està
arranjada la xarxa del
clavegueram del c/ César
Gimeno. En aquest carrer

Més millores a la
urbanització Vanessa Park
A hores d’ara s’estan realitzant les obres incloses al
projecte de remodelació d’enllumenat públic i xarxa
d’aigua als carrers de l’Alfàbrega, Romaní i de la Farigola, a la urbanització Vanessa Park.

de l’Hospitalet s’han millorat 118 m de la canonada
existent, que estava en

un estat precari, la qual
cosa provocava embussaments i males olors.

Aquests treballs, que costaran 207.000 euros, consisteixen en la remodelació de la xarxa d’enllumenat
públic en aquestes vies, que quedarà connectada al
nou enllumenat del c/ Sajolida, recentment executat;
l’estesa d’una nova canonada d’aigua i la instal·lació
de tritub amb arquetes per a una futura xarxa de telecomunicacions. El projecte inclou també l’adequació
de zones sense paviment i la senyalització horitzontal
de reserva per aparcament.
LA
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Es confirmen els orígens medievals
del nucli de Castelló

“

Amb les conclusions de l’estudi històrico-arqueològic que s’hi ha realitzat

Els orígens de Castelló
com a nucli habitat han
de situar-se al segle XIII.
El document més antic que ho
constata és del 1273, en què se
citen tres famílies. Arqueològicament, només es constata l’existència d’un mur, de funció indeterminada, que és clarament
anterior a la torre de defensa
del segle XIV i que s’interpreta
com a restes d’alguna edificació
relacionada amb el poble més
antic, del segle XIII”. Aquestes
són algunes de les conclusions
que recull la memòria de l’estudi
històrico-arqueològic realitzat al
poble de Castelló el passat mes
de setembre, per encàrrec de
l’Ajuntament.

seu caràcter defensiu. Segons
fonts documentals de l’època
moderna, la torre deuria estar encara dempeus almenys
fins a l’any 1887. Tot i això, és
probable que ja hagués estat
absorbida per l’habitatge on
s’identifiquen actualment les
restes.

Segons l’estudi, dirigit per Carme Subiranas, amb la recerca
documental de Meritxell Blay i el
suport de Xavier Espelta i l’Associació Masia de Castelló, les
restes arqueològiques permeten
també afirmar l’existència, al
segle XIV, d’un petit poblament
consolidat i defensivament organitzat; i d’una torre defensiva de
planta quadrangular.

La mateixa documentació d’arxiu mostra, a partir de 1910, una
progressiva decadència de la
població. Aquell mateix any hi
va haver una reducció notable
d’habitants (85) que seguí amb
un període de continua davallada demogràfica fins arribar
a l’any 1950, en què Castelló
comptava només amb 5 habitants. Poc després es produí
l’abandonament definitiu.

De la posició de la porta d’accés
a la torre, al costat nord, se’n
deriva també que, forçosament,
la torre marcava el límit sud el
poblament baixmedieval i que
aquest s’hauria situat originàri-

Quant a la població de Castelló,
l’any 1784 un document assenyala que a Castelló hi vivien 10
famílies (uns 50 habitants). Els
padrons i censos conservats a
l’arxiu municipal de Tivissa denoten un constant creixement
de la població des del 1818 (77
habitants) fins al 1900 (142 habitants).

ament a l’extrem nord, a l’espai
existent entre aquesta torre i el
desnivell natural a l’extrem nord
de l’actual conjunt.
El caràcter fortificat d’aquest nucli només el constaten les restes
de la torre (a la foto); no hi ha
per ara, cap evidència d’estruc-

tures d’emmurallament ni de
cap altra torre.
D’altra banda, les dades arqueològiques permeten evidenciar
que al segle XVI es van dur
unes reformes/reparacions a
la part alta de l’antiga torre,
tot i que aquesta mantingué el

Ara que l’Ajuntament disposa
de tota aquesta informació, està
estudiant la possibilitat de publicar la memòria de l’estudi i les
vies d’actuació futures. g

Rècord de visitants al Pessebre dels Estels
Un total de 5.500 persones van passar pel Pessebre dels Estels, que es
va poder veure al nucli de
Castelló els dies 26 i 27 de
desembre de 2015 i 2 i 3
de gener de 2016. Aquesta xifra suposa un “rècord
de visitants”, segons ha
explicat Xavier Espelta, el
president de l’Associació
Masia de Castelló, que va
organitzar-lo amb el patrocini de l’Ajuntament.
Espelta ha destacat també el nombre de veïns del
municipi, sobretot de Vandellòs, que van represen-
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tar les trenta-sis escenes
d’aquesta 18 edició (220)
i que hi van col·laborar
d’una manera o altra (130).
Gràcies a tots ells, Castelló va tornar a recuperar la
seva vida aquest Nadal.
Un altre punt remarcable
de la darrera edició del
Pessebre és que, com a
novetat, s’hi va obrir “Cal
Santo”, una de les cases
importants de Castelló al
segle XVI, que encara queda dempeus. Els visitants
hi van poder veure la cuina,
el forn de pa, el menjador,
el foc a terra, l’estable...

FOTO: RAMÓN CASADÓ

Cultura

Març 2016

FOTOS: RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Dues visites guiades al patrimoni,
per aquesta Setmana Santa
A l’hospital gòtic i a una part de les restes de la Guerra Civil

P

erquè aquesta Setmana Santa els
veïns i visitants del municipi puguin
gaudir del patrimoni del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’Ajuntament ha programat dues visites guiades:
una dedicada a l’hospital gòtic; i una altra, a
les restes de la Guerra Civil.
La visita a l’hospital gòtic, prevista per al
dissabte 26 de març a les 17 hores, permetrà als participants conèixer amb més detall
aquest conjunt monumental, que data de
1344 i està declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN); i admirar les estructures

medievals encara visibles i l’entorn que s’albirava des de les escala-mirador que s’ha
construït en una de les torres. Aquest mirador serà el punt de sortida d’aquesta visita,
que serà gratuïta.

cas, el punt de sortida de la ruta serà el
Centre Cultural Infant Pere, on els participaran pujaran a un autobús; i el preu serà
de 3 euros (per als menors de 12 anys, la
visita serà gratuïta).

Sobre la guerra civil hi ha prevista una
altra ruta a l’Hospitalet de l’Infant, el proper 27 de març, de les 10 a les 13 hores.
S’anomena “La última línia de defensa”
i inclou un recorregut en el qual s’explica
què van construir els presoners del camp
de concentració i es mostra una part de les
fortificacions existents a la zona. En aquest

Per participar en aquestes visites, és necessària la inscripció prèvia, a través del
telèfon 977 82 21 22 o del correu electrònic: cultura@vandellos-hospitalet.cat. Les
persones interessades a fer-les també poden apuntar-s’hi a la Biblioteca Infant Pere
de l’Hospitalet. Més informació i horaris a:
www.culturaalabast.cat. g

El 28 de maig, homenatge a
Montserrat Sotero
Com la majoria de vosaltres sabeu, la nostra veïna Montserrat
Sotero ens va deixar el passat
18 de desembre. El proper mes
de maig farà quaranta anys que
va obrir a l’Hospitalet l’escola de
dansa que duu el seu nom i, per
commemorar aquesta data tan
important per al municipi i per
als milers d’alumnes que hi han
passat, l’entitat local Sempre en
Dansa, que també va fundar la
Montse, ha organitzat diverses
activitats per al dissabte 28 de
maig. Entre aquestes, un acte
central al Teatre-Auditori de
l’Hospitalet que servirà per retre-

li un homenatge, segons ha explicat el seu marit, Xavier Pardina.
Serà una bona oportunitat per
acomiadar-nos d’aquesta ballarina formada a l’Institut del Teatre de Barcelona per a qui ensenyar dansa era “tot un repte”,
tal com va explicar al “Diari de
Tarragona” pocs dies abans de
la seva mort. I també per agrair-li la seva implicació en la vida
cultural de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, com a organitzadora d’actes tan arrelats ja com
la “Dansa vora la mar blava” o
les “mostres de dansa” o com

a membre actiu de la Comissió
de Festes de l’Hospitalet. Per la
seva estima i entrega al municipi, l’any passat, precisament,

va ser escollida pregonera de la
Festa Major de Sant Roc. La volem recordar somrient, com en
aquesta fotografia.
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Nova eina per gestionar la Borsa de
Treball MUNICIPAL
Per facilitar als usuaris la introducció de les dades curriculars

L

’empresa municipal de promoció econòmica, IDETSA, ha posat en marxa
una nova eina informàtica per millorar
la gestió de currículums de la Borsa de Treball Municipal.
Amb aquesta nova eina, que té un disseny
“responsive” (és a dir, que s’adapta als diferents dispositius mòbils, tant smartphones com
tablets), els usuaris d’aquest servei que facilita la intermediació entre l’oferta i la demanda
d’ocupació, poden introduir i actualitzar més
fàcilment les seves dades curriculars, a través
de la pàgina web d’IDETSA (www.idetsa.net),
a l’apartat Ocupació-Borsa de Treball-Dóna’t
d’alta. Així mateix, poden aportar informació
més precisa, ja que el nou sistema incorpora
un apartat que permet detallar l’experiència
professional; i un altre que permet adjuntar fins
a cinc documents, en lloc d’un, com fins ara.
Una altra de les novetats és que els usuaris
poden imprimir-se el currículum resultant de la
introducció de totes les dades.
“L’objectiu és millorar l’atenció a les persones que es troben en recerca i/o millora
de feina, perquè puguin fer-nos arribar el
seu currículum i actualitzar-lo via Internet,
d’una forma còmoda i ràpida; i alhora millorar l’atenció a les empreses que busquen
candidats per a cobrir llocs de treball, sub-

ministrant-los els contactes de les persones
que més s’ajusten als perfils que cerquen i
captant nous talents per donar-los un millor
servei”, ha explicat el regidor d’Ocupació,
Miguel Ángel Garcés.

L’any passat, IDETSA, a través de la Borsa
de Treball, va difondre 157 ofertes de treball.
Un total de 105 persones, apuntades a la
Borsa, van aconseguir trobar feina a través
d’aquest servei municipal.g

Més formació al Viver
d’Empreses

Nou aparcament al
Viver Tecnològic
IDETSA ha habilitat un aparcament per als usuaris del Viver Tecnològic, ubicat al carrer Rivera
Sans número 5 del polígon industrial Les Tàpies, a l’Hospitalet de l’Infant.
Té 25 places de capacitat i està situat just al
costat de l’edifici del Viver Tecnològic. El seu
ús està restringit a les empreses que hi estan instal·lades i als seus clients. Per aquest
motiu, s’hi accedeix amb un comandament a
distància.
LA
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Recordeu que continua 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, ofereix al Viver d’Empreses
durant el 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.
L’oferta formativa es compon de programes a mida, cursos i ‘spin càpsules’
(càpsules de formació) de matèries relacionades amb els sectors amb més
potencial de creixement al municipi.
Més detalls al fullet informatiu, a www.
idetsa.net; i al telèfon 977 820 820.
A banda d’això, des del passat 22 de
desembre el Viver d’Empreses acull un
curs de formació ocupacional amb certificat de professionalitat: el d’Organització i gestió de magatzems. IDETSA
va sol·licitar al Departament d’Empresa

i Ocupació de la Generalitat de Catalunya la possibilitat d’oferir aquest curs,
adreçat prioritàriament a treballadors/
es desocupats/des que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i
aquest organisme se’l va atorgar.
L’estan fent una quinzena de persones,
que finalitzaran les classes teòriques
el 10 de maig. Posteriorment, faran 80
hores de pràctiques en un context productiu a les empreses amb les quals
IDETSA signarà prèviament un conveni.

Economia i treball
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El municipi participa en un projecte
d’ocupació juvenil comarcal
Està dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys que ni treballen ni estudien

L

’empresa municipal de
promoció
econòmica,
IDETSA, participa en el
Programa Integral d’Ocupació
Juvenil Baix Camp, juntament
amb el Consell Comarcal del
Baix Camp, l’Ajuntament de
Cambrils i l’IMFE Mas Carandell, que coordina el projecte;
i la col·laboració dels ajuntaments de Mont-roig del Camp,
la Selva del Camp i Riudoms.
Els programes integrals, que
s’estan implementant arreu de
Catalunya, es dirigeixen a les
persones joves inscrites en el
Sistema de Garantia Juvenil,
un programa subvencionat pel
Fons Social Europeu i el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya
per reduir l’atur juvenil que està
dirigit a joves d’entre 16 i 29
anys, principalment en situació
d’atur i que no estan estudiant.
Aquests programes ofereixen,
d’una banda, serveis d’orientació i tutorització; i de l’altra,
formació i adquisició d’experiència professional. Es desenvolupen en tres etapes diferents,
les quals inclouen una o més

accions. Aquestes etapes són:
acollida, orientació i disseny del
full de ruta de l’itinerari personal;
execució del full de ruta personal, i inserció laboral i/o retorn al
sistema educatiu.
El programa integral d’Ocupació
Juvenil que s’ofereix als joves
de la comarca del Baix Camp,
en concret, tindrà una durada
d’un any, i està pensat per fer un
full de ruta individualitzat a 45

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

Des del passat mes de setembre, el centre
de formació sanitària S.O.S+DEA està ubicat
al Viver d’empreses d’IDETSA (tel. 620 215
756). Aquest centre, però, es va instal·lar ja al
polígon industrial Les Tàpies a finals de 2011,
al Viver Tecnològic, de la mà del veí José Carlos Rodríguez, que va muntar aquest negoci
per “preparar el personal no sanitari per fer
front a situacions d’emergència que requereixen el coneixement d’habilitats i tècniques
de primers auxilis; i refrescar i perfeccionar
aquests aprenentatges en l’àmbit dels professionals sanitaris”.

joves, per tal que quan acabi el
2016, hagin rebut ajut per retornar al món educatiu o per trobar
feina.

un curs de Serveis de Restaurant a partir de l’abril, amb què
es donarà un certificat de professionalitat de Nivell II.

D’aquests 45 joves, 30 faran un
curs de formació extensa que
els proporcionarà un certificat de
professionalitat. Aquesta formació s’impartirà al Viver d’Empreses d’IDETSA i a Mas Carandell
de Reus. Al Viver d’Empreses
d’IDETSA, exactament, s’hi farà

A aquests 45 joves se’ls assignarà un tutor/orientador, un dels
quals està ubicat al Viver d’Empreses d’IDETSA. Més informació al Viver d’Empreses, situat al
polígon Les Tàpies de l’Hospitalet (telèfon 977 820 820) o als
Casals de Joves.g

S.O.S+DEA, un centre de formació
sanitària en auge
Per poder realitzar aquesta tasca, Rodríguez, que és bomber del parc químic de
Tarragona i infermer de professió i ha treballat com a instructor de busseig, es va formar com a instructor d’aquestes matèries i
va aconseguir les titulacions i els permisos
pertinents per obrir el Centre. Actualment,
aquest centre, a més d’estar acreditat davant
del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, és una entitat col·laboradora
del Consell Català de Ressuscitació i de
DAN (Divers Alert Network), una entitat reconeguda internacionalment per donar suport mèdic i formació sanitària principalment
a submarinistes professionals i recreatius.
També va haver de fer un Pla d’empresa,
per l’elaboració del qual va comptar amb el
suport del Servei d’Assessorament a Emprenedors d’IDETSA.
Ara, amb l’ajut de quatre instructors més,
aquest emprenedor imparteix diversos cursos de suport vital i desfibril·lació externa

automàtica, acreditats pel Consell Català
de Ressuscitació, la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias; i l’Institut d’Estudis de la Salut de
la Generalitat de Catalunya. A més, ofereix
cursos personalitzats en col·laboració amb
centres reconeguts en l’àmbit sanitari, com
el d’Atenció Sanitària Immediata Nivel II,
mitjançant la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme.
Durant aquest temps, aquests cursos els
han fet centenars de treballadors d’empreses o entitats d’arreu de Catalunya i de la
Comunitat Valenciana (que són els dos àmbits on treballa S.O.S+DEA), principalment
perquè des de l’any 2010 existeix una normativa que regula les activitats i centres que
han d’adoptar mesures d’autoprotecció així
com els requisits per a la instal·lació i l’ús
de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit
sanitari. Aquesta legislació, explica en José
Carlos, és d’obligat compliment des de l’any
passat.
LA
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Premis per consumir
als establiments de
restauració locals

Menja

i guan ya!

La Regidoria de Turisme ha organitzat uns sortejos

“P

LLIURA EL TEU TIQUET

AL MATEIX ESTABLIMENT O A L'OFICINA DE TURISME
compres iguals o superiors a 20€

DE QUALSEVOL BAR O RESTAURANT DEL MUNICIPI

er tal de promoure el consum als
establiments de restauració del
municipi i fomentar-hi l’activitat
econòmica durant aquests primers mesos de
l’any”, la Regidoria de Turisme ha posat en
marxa la campanya promocional “Menja i guanya!”, segons ha explicat l’edil Elidia López.
En el marc d’aquesta campanya, els clients
que consumeixin 20 euros com a mínim a
qualsevol dels més de quaranta bars i restaurants que hi ha al municipi podran participar en
el sorteig d’una tablet, si ho fan durant aquest
mes de març; i d’una escapada per a dues
persones, si ho fan el mes d’abril. Entre els

I ENTRA EN EL SORTEIG DE

que ho van fer el mes de febrer, el passat 1
de març es va sortejar un televisor de plasma.
Per prendre part en els diferents sortejos,
han d’anotar als tiquets el seu nom complet i el seu número de telèfon de contacte
i lliurar-los a l’Oficina de Turisme o al mateix
establiment on han fet la consumició de 20
euros com a mínim.
Els dies 1 d’abril i 2 de maig s’escollirà el
guanyador/a dels mesos de març i abril, respectivament, mitjançant un sorteig públic que
es farà en directe a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant; i es contactarà amb el premiat.g

(

z

p

TV DE PLASMA

UNA TABLET

ESCAPADA

FEBRER

MARÇ

ABRIL

PER A 2 PERSONES

Descarrega’t gratis l’aplicació VH APP, per estar al dia
de l’actualitat i l’agenda d’actes del nostre municipi!

www.vandellos-hospitalet.cat / 977 823 328

www.hospitalet-valldellors.cat

El sorteig de cada mes es realitzarà a Ràdio l'Hospitalet durant la primera setmana del mes següent a la promoció

Balanç positiu del 1r Mercat de
segona mà
Amb un total de 39 parades va comptar el 1r Mercat de 2a mà de l’Hospitalet de l’Infant, que es va
celebrar el dissabte 13 de
febrer a la Plaça Catalunya. La majoria de les parades eren de veïns del
municipi, segons ha destacat la regidora de Turisme, Elidia López, que ha
fet una valoració positiva
d’aquesta activitat.
I és que a banda de la
quantitat de persones
que s’hi van apuntar, el

Mercat va aplegar un bon
nombre de públic, sobretot pel matí, ja que dissabte a la tarda va ploure, i es
va haver de tancar abans
del que estava previst.

En vista de l’èxit aconseguit, des de la Regidoria de Turisme s’estan
plantejant organitzar enguany una altra edició
del Mercat.

Més presència a França
La Regidoria de Turisme
ha reforçat enguany la
seva assistència als salons francesos adreçats
a comitès d’empresa i
responsables de personal, després de veure els
resultats obtinguts amb
l’acció promocional duta
a terme a Toulouse i Bordeus l’any passat. “Hi va
haver un retorn en els hotels del municipi, que van
rebre clients procedents
de viatges organitzats per
empreses, que van venir
amb les seves famílies”,
ha argumentat la regidora
Elidia López.
Així, del 9 a l’11 de feLA
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brer, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va ser al
Salon CE Paris (a la foto)
i aquest mes de març
hi serà present també
en tres salons més del
mateix tipus, previstos
a Lyon, Toulouse i Nantes. Amb l’assistència a
aquests salons, la Regi-

doria de Turisme pretén
atraure els responsables
dels comitès d’empresa
francesos, que busquen
les millors ofertes de serveis i productes per als
seus treballadors i oferir-los el municipi com a
destinació per a les seves vacances.

Promoció conjunta amb
la Diputació
Un total de 24 ens turístics públics i privats de la Costa
Daurada, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, promocionaran els seus
atractius de manera conjunta i coordinada en fires
nacionals, estatals i internacionals que se celebrin al
llarg d’aquest any 2016. Així ho estableix l’acord anual
(conveni corner) que, en representació del nostre consistori, va signar la regidora de Turisme, Elidia López
(a la foto), el passat 12 de gener a la Diputació de
Tarragona, institució que juntament amb l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat promou aquesta
participació en esdeveniments turístics
En el marc d’aquest conveni, Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant i els municipis i entitats que han rubricat
l’acord, ja s’han donat a conèixer conjuntament a les
fires de Fitur (celebrada a Madrid del 20 al 24 de gener) i de Navartur (el 27 i 28 de febrer a Pamplona)
i el mateix faran a les fires B-TRAVEL (Barcelona),
IGTM (Mallorca), UNIBIKE (Madrid), ITB (Berlín),
VAKANTIEBEURS (Utrecht), WTM (Londres) i MITT
(Moscou). El conveni també preveu desenvolupar,
de manera convencional i online, una campanya de
publicitat conjunta en els mercats emissors més importants de la Costa Daurada.

Ensenyament/Joventut

Març 2016

L’activitat “Canvi de marxa”
alerta els joves

M

Sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit

és de 250 alumnes de l’INS Berenguer d’Entença van participar
el passat 27 de gener en l’activitat
educativa “Canvi de marxa”, impulsada per
la fundació Mutual de Conductors, amb
el suport del Servei Català de Trànsit i la
col·laboració de l’Ajuntament i la Policia Local, amb l’objectiu de conscienciar els joves
d’entre 14 i 18 anys sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit i de fomentar conductes responsables i d’autoprotecció en aquest tram d’edat.
El nom “Canvi de marxa” apel·la a la moderació dels joves sobretot durant les activitats
de lleure nocturnes. El projecte consisteix
en la representació fictícia d’una conversa entre dues germanes, una de les quals
presencia un accident de trànsit quan es dirigeix amb cotxe cap a la discoteca i truca a
l’altra i li explica com ha procedit per avisar
les autoritats i socórrer els afectats. Durant
el seu relat, es van intercalar vídeos informatius i també testimonis reals d’un policia
local (el caporal Sergi Navarro), del cap de
Bombers de l’Hospitalet, Vicenç Hernández;

d’un membre del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) i d’una metgessa de l’Hospital Sant Joan de Reus, que van explicar la
seva experiència professional com a cossos
d’emergència que s’ocupen de la gestió més
immediata d’un accident. Així mateix, també

es van recollir els testimonis reals d’una persona que ha patit un sinistre i d’un familiar
d’una víctima, que, al seu torn, van mostrar
les conseqüències que tenen els accidents
per als mateixos afectats i per a les persones
més pròximes.g

Nous programes d’activitats juvenils
Aquest 2016 s’ha estrenat el nou programa d’activitats juvenils que ofereix
la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament; i també
el nou programa ‘Tok’l 2’,
que organitza la mateixa
regidoria juntament amb
el Departament de Joventut de Mont-roig del Camp
i Miami Platja.
El programa municipal,
de periodicitat trimestral,
inclou activitats fixes per a
tots els dies de la setmana, segons ha destacat la
regidora de Joventut, Celia Ruiz. En concret, al Casal de Joves de l’Hospitalet: zumba, els dimarts;
curs de dinàmiques en
anglès, els dimecres; curs
de restauració de mobles,
els dijous; curs de rebosteria, els divendres; i curs
de teatre, els dissabtes. Al
Casal de Joves de Vandellòs: cinema, els divendres; i curs de rebosteria,
tots els dissabtes. Així
mateix, tots els dimarts,
dimecres i dijous, hi ha
programada “L’hora del

FOTO: Carles Llop Vallespi

deure” al Casal de Joves
de l’Hospitalet; i el 4 de
febrer s’hi va celebrar la
Festa de l’Orgull Zombie
(a la foto).
A més, el mateix programa conté cada mes diferents activitats puntuals,
previstes per als caps de
setmana, principalment.
Totes aquestes activitats
són gratuïtes i estan pensades per a un públic a
partir de 12 anys.
D’altra banda, el nou programa ‘Tok’l 2’, que és semestral, posa a l’abast del
col·lectiu jove una sortida
cada mes, a uns preus
molt assequibles. Les

properes que hi ha previstes són la del 30 d’abril,
a Montblanc durant la celebració de la Setmana
Medieval (aquesta sortida
serà gratuïta); la del 14 de
maig, al parc d’atraccions
del Tibidabo; i la dels dies
18 i 19 de juny, a València, per veure la Ciutat de
les Arts i de les Ciències i
el Bioparc.
Més informació i inscripcions als Casals de
Joves (977 56 90 26) i a
http://blocs.xarxanet.org/
cjvandellos
(recordeu
que el Casal de Joves
de l’Hospitalet està ubicat ara al pavelló poliesportiu).

Christina Rosenvinge
encapça el cartell de
TWINPALM 2016
Christina Rosenvinge és l’artista que va encapçalar el
cartell de TWINPALM 2016, la versió de petit format
del ja desaparegut festival PALMFEST, que va celebrar la seva cinquena edició el dissabte 27 de febrer al
Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet.
El cartell del festival, organitzat per l’Associació Multicultural Alternativa (AMA), es va completar amb el
duet integrat per Maria Arnal i Marcel Bagés; el britànic
Adam Giles Levy, també en format de duet; la formació
electrònica local Thewardenclyffe i la banda reusenca
Islandia Nunca Quema.
El més d’un centenar d’assistents també van poder
gaudir d’unes sessions de djs, bona part dels quals
són del Vinil Club de Tarragona.
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Novetats a l’oferta esportiva de
Setmana Santa
Els infants i joves podran iniciar-se en la pràctica del futbol americà

P

er fomentar la pràctica d’esport i donar
suport a les famílies durant la Setmana Santa, l’Àrea d’Esports ha organitzat diverses activitats adreçades als infants i
als joves del 21 al 24 de març i n’ha congelat
els preus. Enguany, en concret, els ofereix
colònies (uns casals dirigits als nens i nenes
a partir dels 3 anys) i jornades de tecnificació de bàsquet, tennis, natació i handbol, al
matí; i esports alternatius (senderisme, BTT,
etc.), a la tarda. També els dóna la possibilitat d’acampar a les instal·lacions esportives
de la zona Àster de l’Hospitalet i de participar en unes jornades de tecnificació de futbol, organitzades amb l’entitat Futbol Base
de l’Hospitalet.
A més, com a novetat, els brinda l’oportunitat d’iniciar-se en la pràctica del futbol
americà, gràcies a la visita prevista del club
Imperials de Reus. Els nens i nenes també
rebran la visita de la Federació d’Associacions de Discapacitats Físics i Orgànics

FOTO: SANDRA PÉREZ

MESTRAL COCEMFE de Tarragona que,
tal com ha fet en anys anteriors, durà a
terme unes sessions on els infants podran
experimentar per si mateixos que l’esport
és per a tothom.

Les inscripcions a aquestes activitats es poden fer a la Piscina Municipal Coberta de
l’Hospitalet o al gimnàs municipal de Vandellòs. Més info a www.vandellos-hospitalet.
cat i al telèfon 977 820 523. g

Més de 500 inscrits ja a la
Cursa de la Portella

Mig miler de corredors, a la
Cursa de Sant Silvestre
Un total de 500 corredors van
prendre part en la quarta edició
de la Cursa de Sant Silvestre
de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Àrea d’Esports i
Tretzesports, que va tenir lloc el
diumenge 27 de desembre
Lluisma Mas, del Club Atletisme Runners Tarragona va ser
el guanyador, amb un temps
de 12 minuts i 30 segons. Juan
Carlos Herrera, del Club Atletisme Tarragona, es va fer amb
la plata, amb un temps de 12
minuts i 52 segons; i Laureano Panisello, del Club Mataró,
amb el bronze, amb un temps
de 12 minuts i 56 segons.
Pilar Rus, del Borges Trail, va
LA
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ser l’or femení amb un temps
de 14 minuts i 4 segons; seguida de la salouenca Estefania Guinovart, del Club Caña y
Tapa (14 minuts i 13 segons); i
de la reusenca Ester Casajuana, del Club Borges Trail (14
minuts i 35 segons).
Pel que fa al palmarès local, el
primers va ser Álvaro Jumilla,
del club Serres del Mestral, en
la categoria masculina, amb un
temps de 13 minuts i 37 segons
(va quedar en la 11a posició de
la classificació general); i Marta
Galego, del Club Triatló Serres
del Mestral, en la categoria femenina, amb un temps de 16
minuts i 42 segons (la 71a en la
classificació general).

Al tancament de La Revista,
més de 500 persones s’havien
inscrit ja a la Cursa de la Portella de l’Hospitalet de l’Infant,
prevista per al diumenge 20
de març, tot i que el termini per
apuntar-s’hi (fins al 18 de març,
a través de la pàgina web www.
cursalaportella.com) encara no
havia finalitzat.
En aquesta edició, l’ esmentada cursa de muntanya tornarà
a comptar amb dos circuits per
córrer, un per caminar i curses
infantils. Enguany, com a novetat, la cursa llarga, de 23,4km
i 1.280 m de desnivell positiu
acumulat, formarà part del Circuit de Curses per Muntanya
Camp de Tarragona 2016 (més
detalls a: www.circuitcamptgn.
cat). Pel que fa a la cursa curta
i a la caminada, tindran un recorregut de 12 km i 710 m de
desnivell positiu acumulat.
El punt de sortida i d’arribada
de les dues curses i de la caminada serà el Complex Esportiu Àster, a partir de les 9h. En

aquest punt s’hi disputaran les
curses infantils i s’hi oferiran
dutxes, piscina coberta, massatges, esmorzar i dinar als
participants.
La Cursa de la Portella està organitzada pel Centre Excursionista Serres del Mestral, amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
l’Àrea d’Esports i Turisme de
Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i el patrocini de diverses
empreses.

Esports

Març 2016

El Campionat d’Espanya de 10 Balls, a
l’Hospitalet els dies 23 i 24 abril
S’hi preveu la participació d’unes 450-500 parelles

E

l pavelló esportiu de l’Hospitalet de
l’Infant serà la seu del Campionat
d’Espanya de 10 Balls 2016 i del
IV Open Nacional l’Hospitalet de l’Infant
FEBD 2016 els dies 23 i 24 d’abril.
En aquestes competicions nacionals,
aprovades per la Federació Espanyola
de Ball Esportiu (FEBD), és previst que
hi participin entre els dos dies unes 450500 parelles, segons calcula Antoni Mas,
representant legal de l’empresa organitzadora d’aquests esdeveniments (Publiolimpia SLU). Hi haurà parelles de totes
les edats, des dels 8 anys fins als 50-55
anys, tal com ha precisat Mas.
El Campionat d’Espanya de 10 Balls, que
fusiona les modalitats Standard (vals anglès, tango, vals vienès, slow-fox i quickstep) i Llatins (samba, txa-txa-txa, rumba,
pasdoble i jive), es difondrà per televisió.
En concret, se’n gravaran quatre programes com a mínim, que s’emetran previsiblement a finals de maig a través dels

FOTO: RAMÓN CASADÓ

canals de televisió TV3 i Esport 3 i també
a través de la Xarxa de Comunicació Local (La Xarxa).

Aquest serà el quart any que l’Hospitalet
serà l’escenari de competicions de ball
esportiu. g

Congelats els preus
a les instal·lacions
esportives
municipals
Per continuar fomentant la pràctica esportiva a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’empresa municipal que gestiona els esports ha
congelat els preus dels abonaments i entrades a les instal·lacions esportives municipals per al 2016, que són molt assequibles.

S’ha estrenat un skatepark a
Vandellòs
L’empresa municipal que gestiona els esports, Llastres Serveis Municipals SL, ha
instal·lat un skatepark al costat del camp
de futbol de Vandellòs. Ocupa 226 metres
quadrats i consta de diferents mòduls i rampes, per tal d’oferir diverses possibilitats
adaptades als diferents nivells dels usuaris.
En aquesta superfície, els usuaris poden
practicar les modalitats d’skate, scooter i

BMX en condicions òptimes, amb la qual
cosa “s’ha fet realitat una demanda històrica del col·lectiu jove del poble”, segons
ha explicat la regidora d’Esports, Cristina
Borràs.
La instal·lació es va inaugurar el passat 28
de desembre, coincidint amb el dia d’obertura del Parc de Nadal de Vandellòs, amb
una petita exhibició.

També es mantindran els avantatges per als
empadronats i abonats, amb l’objectiu de “fidelitzar els usuaris”. Així doncs, aquest 2016
es continuarà aplicant un 5% de descompte
a les persones empadronades al municipi
(amb una antiguitat mínima de 2 anys) en els
abonaments; i un 50% de descompte a les
persones empadronades al municipi amb
situació d’atur que cobrin menys del salari
mínim interprofessional en els abonaments
de piscina (podran utilitzar la piscina de les
13 a les 16 hores). Per als empadronats, a
més, la primera matrícula serà gratuïta.
Les famílies, els joves (fins als 25 anys), els
jubilats (a partir dels 60 anys) i els discapacitats també seguiran gaudint d’unes tarifes
més reduïdes en les instal·lacions esportives municipals.
Més informació a:
www.vandellos-hospitalet.cat
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RESPONSABLE

D’ANIMALS

Medi

Març 2016

DE COMPANYIA

HIGIENE, HABITATGE I ALIMENTACIÓ

municipi!

Campanya per una
tinença responsable
d’animals de
companyia
La Regidoria de Medi Ambient i la Policia Local
han posat en marxa una campanya de conscienciació ciutadana sobre els deures dels
propietaris de gossos i altres animals de companyia i sobre les ordenances que en regulen
la tinença. Amb aquest objectiu, han editat uns
fullets informatius a través dels quals es recorda als propietaris que han de garantir la salut,
el benestar i unes condicions higièniques correctes dels animals i que si no respecten les
ordenances poden ser multats.
La finalitat principal d’aquesta iniciativa és posar fi al problema dels excrements de gossos
a la via pública i remarcar que els animals, a
més d’haver estat identificats amb un xip, han
d’estar inscrits al registre censal de l’Ajuntament. Es tracta, doncs, de “minimitzar l’impacte que causen determinades conductes i de
millorar la convivència entre els veïns”, ha dit
la regidora de Salut Pública i Medi Ambient,
Celia Ruiz.

El Centre Assistencial de
Vandellòs compta amb un
desfibril·lador

L

’Ajuntament
ha
instal·lat
un
desfibril·lador extern automàtic
(DEA) al Centre Assistencial de
Vandellòs, l’edifici que alberga el centre
de dia i l’ambulatori, entre altres serveis.
Aquest aparell de reanimació cardiovascular, que serveix per aplicar descàrregues, és molt eficaç en casos d’aturades
cardíaques perquè, segons s’ha demostrat, la desfibril·lació precoç té un benefici indiscutible en la supervivència dels

Com cada any, l’Ajuntament ha tractat la
processionària (un insecte, l’eruga del qual
es trasllada formant llarges fileres i és plaga del pi) amb mitjans biològics, però la climatologia d’enguany ha provocat que se’n

L’anorèxia nerviosa

A més, amb l’objectiu d’acceleLA
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Per aquest motiu, el consistori està apostant per convertir el municipi en un territori
cardioprotegit. Amb la instal·lació d’aquest
nou desfibril·lador, ja n’hi ha una desena
en total. g

Un apunt sobre la processionària

Salut

L’anorèxia nerviosa és un trastorn
del comportament alimentari que
es caracteritza pel desig d’estar
prim, amb conductes per intentar
disminuir el pes per sota del que es
considera normal o fisiològic. Hi ha
temor de tenir sobrepès i una alteració de la imatge pròpia. Aquesta
pèrdua de pes està provocada pel
subjecte (índex de massa corporal
inferior a 17,5) mitjançant una dieta
rigorosa amb restricció d’aliments
que consideren d’alt contingut en
calories. En el món occidental la
seva prevalença oscil·la entre el
0,1% i el 0,5 %.

pacients, proporcional a la rapidesa de la
seva aplicació. És a dir, l’ús del DEA és
prioritari per aconseguir resultats òptims,
tant pel que fa a la superfiviència com a
l’estat neurològic posterior.

rar la pèrdua ponderal, aquests
pacients poden afegir altres conductes tant o més perilloses: vòmits autoprovocats, ús i abús de
laxants i diürètics, fàrmacs anorexígens (que produeixen una disminució de la gana) i hiperactivitat
física.
• Rebuig a mantenir el pes corporal igual o per damunt del valor mínim normal
• Pèrdua de pes igual o superior a
un 15% del pes teòric
• Por intensa de guanyar pes, tot i
estar per sota del pes normal.

multipliqui la població, la qual cosa ha causat moltes molèsties. Per aquest motiu, el
consistori ha hagut de fer nombrosos tractaments insecticides, segurs per a la salut
de les persones i els animals de companyia.

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

• Alteracions en la valoració del
pes i de la silueta corporal.
• En les dones, pèrdua de tres cicles menstruals com a mínim.
El 50% dels pacients amb anorèxia
nerviosa presenten, com a complicació, símptomes de bulímia nerviosa durant l’evolució de la malaltia.
L’adolescència és una etapa
d’especial vulnerabilitat per patir
aquests trastorns ja que es caracteritza per uns canvis somàtics i
psíquics, els quals comporten una
nova imatge corporal que determina una reavaluació del propi cos. Si

aquest no entra dins el model establert, pot aparèixer una clara insatisfacció que portarà a l’adolescent
a limitar la seva alimentació
Dos elements clau a combatre
aquests trastorns són l’educació i
la prevenció, des dels diferents àmbits i espais de vida, de la població
infantil, adolescent i jove. La família, l’escola, els centres de lleure i
d’esport, són àmbits bàsics a l’hora
de potenciar l’autoestima, l’acceptació de la pròpia imatge corporal,
el valor de l’amistat i la capacitat de
presa de decisions responsables
dels joves en un moment de recerca de la pròpia identitat.

Entitats

Març 2016

Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant

E

l mes de maig farà tres anys que es va
constituir aquesta entitat local, amb la
finalitat de “promoure estudis sobre el
patrimoni cultural, històric, natural o social de
l’Hospitalet de l’Infant, recuperar aquest patrimoni o evitar que es perdi, promoure’n la conservació i difondre’n el coneixement”, segons
s’explica al seu web (www.celhi.cat).
Aquest és un objectiu que actualment comparteixen un centenar de persones, la majoria del
poble, tot i que també hi ha socis de fora, per
exemple, de Barcelona i Madrid. El creixement
més important del nombre de socis va tenir lloc
l’any passat, quan de 40 van passar a ser-ne
100, tal com remarca la presidenta, Marta Quer.
Quer atribueix aquest increment de socis a la
gran quantitat d’activitats que van organitzar i
que van servir per donar a conèixer l’entitat. Per
aquest 2016, són igualment moltes les propostes obertes a tothom que tenen previstes. Entre
les més destacades hi ha un cicle de cinema
“nostàlgic” en el marc del qual, al maig, projectaran les pel·lícules que als anys 60 es podien
veure al cinema del Julià i al casino; unes “jor-

nades marítimes” amb motiu de la representació d’”Un Mar Vivent”, també per al maig; i el
lliurament dels segons premis Treballs Recerca
Jove, el 30 de juny.
A més, per cloure els actes de commemoració
del 150è aniversari de l’arribada del ferrocarril
al poble, el CELHI està preparant una exposició
que s’obrirà al públic el dia de la inauguració del
futur centre de visitants de l’hospital gòtic.
A banda de programar activitats, el Centre d’Estudis continuarà editant publicacions. Així, és
previst que enguany surti a la llum un llibre que
proposarà “Passejades per la història” i un altre
que tractarà sobre els 150 anys de l’arribada
del tren al poble.
Les persones interessades a formar part
d’aquesta associació i a participar en els grups
de treball que més s’adeqüin als seus interessos (la Guerra Civil, l’hospital gòtic, la recerca
patrimonial, el medi natural, la imatge, didàctica
i recerca documental) o a crear-ne de nous han
de posar-se en contacte amb el CELHI i pagar
una quota anual de 20 euros.g

DADES DE L’ENTITAT
Presidenta: Marta Quer Riera
Vicepresident: Albert Lanceta
Pérez
Secretària: Genoveva Barceló
Escoda
Tresorera: Teresa Vidal Burata
Vocals: Ferran Castellví Miralles; Alfons Tejero Farnós;
Isabel Fernández Lillo; Santi
Castellví Margalef i M. Jesús
Burata Vives
DADES DE CONTACTE:
Correu electrònic:
celhi@celhi.cat
Facebook: CELHI (http://www.
facebook.com/infantpere/)
Adreça: Antiga Escola Àster de
l’Hospitalet de l’Infant
NOMBRE DE SOCIS:
102
DATA DE FUNDACIÓ:
maig de 2013
PRINCIPALS ACTIVITATS:
jornades d’estudis, tallers,
conferències, col·loquis, visites
guiades, exposicions, publicacions, tastos, cicles de cinema,
presentacions de llibres i altres
propostes destinades a recuperar i mantenir la memòria,
el patrimoni de l’Hospitalet i a
difondre’l.

Cuina

Faves ofegades

CUINERA: Marta Quer

Elaboració

Ingredients

En una olla rossegeu la cansalada, els alls i
la ceba.

1,5 kg de faves desgranades

Un cop sofregits, afegiu-hi les faves, les herbes i el bull. Afegiu-hi una tassa d’aigua, salpebreu-ho.

4 talls de cansalada viada tallada

Tapeu-ho amb un plat fondo amb aigua i deixeuho a foc fluix fins que les faves estiguin cuites.

1 ceba tendra trinxada

VARIACIONS

1 ramell de menta fresca

Es pot fer amb cebes i alls secs. Al sofregit s’hi
pot afegir tomàquet madur i costella de port. Es
pot fer amb pèsols a més de faves. S’hi pot posar
marduix a més de la menta. També es fa amb les
faves tendres amb tavella, desfilades i trossejades.

1 fulla de llorer

Al final de la cocció s’hi pot tirar un raig d’anís o
mitja copeta de barreja (moscatell i aiguardent).
S’hi pot afegir un tros de xoriço o sobrassada.

Pebre

1 tros de bull

2 alls tendres trinxats

Oli
Sal

Aigua
Envia´ns la teva recepta a:
larevista@vandellos-hospitalet.cat
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LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

Joan Lluís Borràs, doctor

Amb motiu del 20è aniversari de la delegació de la Lliga contra el Càncer de
Vandellòs, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant va entrevistar el cap d’Oncologia
de l’Hospital Sant Joan de Reus, que
va ser el cofundador de la Lliga contra
el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Des del
2008 presideix aquesta entitat (el podeu veure al mig de la foto).
En quin moment es troba la malaltia del
càncer?
Millorant molt. El que passa és que, per
molt que avancem, encara hi ha casos que
malauradament no van bé. Per tant, s’ha
de tenir una visió optimista i esperançada
en el sentit que, per exemple, ara dos de
cada tres persones es curen d’aquesta malaltia; i fa 20 o 30 anys, una de cada tres
ho feien.
Actualment quina és la incidència
d’aquesta malaltia en l’àmbit global?

El que es diu és que una persona que neix
avui al municipi i és home al llarg de la seva
vida té la possibilitat de tenir un diagnòstic
de càncer (un de cada dos homes; i en el cas
de les dones, una de cada tres). La principal
situació que fa que es diagnostiqui més càncer és l’envelliment, i com que tenim la sort
i el luxe de viure més anys, tenim més possibilitats de tenir càncer, cosa que no passa a
països on l’esperança de vida és més curta. El
càncer és una malaltia dels països més rics,
una combinació de factors externs com el fumar i l’alimentació i de factors interns com

alguns virus, que com més anys vius, més
temps tenen per actuar.
Però el que esta passant és que, cada vegada més, aquests nous diagnòstics acaben curant-se, i per tant, aquesta malaltia a poc a poc
no serà una cosa tan greu com ara la veiem.
Ens fa por tenir la malaltia, perquè encara no
ens creiem que ens curarem. Per això hem de
transmetre que és important portar una vida
sana i fer-se els controls establerts per Sanitat, perquè en cas de tenir un càncer, aquest
sigui diagnosticat en les primeres fases i la
curació sigui total.

Ràdio l’Hospitalet canvia d’ubicació
Des d’aquest passat 22 de febrer al vespre, les instal·lacions
de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant
estan situades oficialment al
local comercial que ha llogat
l’Ajuntament a la Via Augusta
número 16 i alhora Plaça Catalunya número 8. Aquest és el
lloc des d’on emetrà la seva programació durant els dos anys
que es calcula que duraran les
obres de construcció de la Casa
de la Cultura, el nou equipament
públic municipal que acollirà els
mitjans de comunicació municipals, el Casal d’Entitats i el
Casal de Joves a l’Hospitalet de
l’Infant.
El local té 134 metres quadrats
de superfície i disposa d’un locutori, un control tècnic, dos estudis de gravació; i a l’altra banda
del passadís, d’una zona comú
per a la redacció i un lavabo. Per

VH APP

adaptar-lo a les necessitats de
l’emissora de ràdio municipal,
el consistori va contractar unes
obres d’arranjament i adequació del local que han costat uns
30.000 euros.

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:
www.vandellos-hospitalet.cat
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Descarrega’t
gratis al
teu mòbil
l’aplicació

El director de Ràdio l’Hospitalet
de l’Infant, Ricard del Amo, ha
destacat la ubicació “cèntrica”
que continua tenint l’emissora,
que fins ara ocupava una part
de l’edifici de les escoles velles.

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

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

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs

Serveis

Març 2016

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Sofía Figueiras Oliveira  . . . . . . . . . . . . . . . . 26/11/2015
Elizabeth Pirvu Palariya . . . . . . . . . . . . . . . . 24/11/2015
Dana Leal Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/12/2015
Erick Tudor Vázquez Ciobanu . . . . . . . . . . . 05/01/2016
Àneu Altarriba Félez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/01/2016
Ares Sancho Pentinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/01/2016

(De l’11 de setembre de 2015 al 23 de juny de 2016)

DE DILLUNS A DIVENDRES

DEFUNCIONS:
Montserrat Sotero Soliva . . . . . . . . . . . . . . . 18/12/2015

DE DILLUNS A DIVENDRES

Josefina Saladié Espelta . . . . . . . . . . . . . . . 03/12/2015
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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

12:10
13:40

L’H
Alc ospi
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ari t lla

Dades actualitzades 01/03/2016
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . . 5.104
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Població disseminada . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.247
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Pedro Rojas Tapias i Dania Lugo Diaz
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MATRIMONIS:
Abraham Torres Montoro i Montserrat Mañé Sánchez
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30/01/2016

Ma

Adolfo Barceló Domènech . . . . . . . . . . . . . . 02/03/2016
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Jose Maria Saladié Escoda . . . . . . . . . . . . . 30/01/2016
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Francisco Pastó Aubalat . . . . . . . . . . . . . . . 29/01/2016
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Salvador Saladié Ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/01/2016
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Julieta Martínez de San Vicente Morales  . . 25/02/2016

. In

Mateo Nivicela Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . 27/02/2016

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL

Po l

Raúl Béjar Ariño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/02/2016
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Alae Safri Jadiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/02/2016

ere

Martí Barceló Alió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/01/2016
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DE L’11 DE

AL 23 DE

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

El bus Munici

gratuït de l’Aj

llòs i l’Hospita
Respecteu-lo
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Reservat el dr

Fotogaleria

Març 2016

Actes destacats de 2016

Cavalcada de Reis a l’Hospitalet. FOTO: J. LUIS TORRECILLAS

Cavalcada de Reis a Masboquera. FOTO: ELENA CERDÁ

Cavalcada de Reis a Vandellòs. FOTO: ISA MERLOS

Festa de l’oli a Vandellòs. FOTO: ELENA CERDÁ

Celebració Dia de la Pau a Vandellòs. FOTO: ELENA CERDÁ

20è aniversari de la delegació de la Lliga Contra el Càncer a Vandellòs. FOTO: MANEL CASTELLNOU

Els alumnes de 3r de l’Escola Mestral, a la Casa de la Vila. FOTO: B. HIGUERAS

Participants del Torneig Express de Pàdel del 31 de gener. FOTO: ÀREA D’ESPORTS

Marató benèfica per les associacions ANES I ASHUA. FOTO: TVV
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Fotogaleria

Març 2016

Carnaval

FOTO: EDUARD MOIX

FOTO: ELENA CERDÁ

FOTO: TEO CASTILLO

FOTO: TEO CASTILLO

FOTO: TEO CASTILLO

FOTO: TEO CASTILLO

FOTO: CRISTINA CALZAS

FOTO: CONRAD SOLÉ

FOTO: CONRAD SOLÉ

FOTO: CONRAD SOLÉ
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LA Foto històrica
REVISTA

Un grup d’amigues a la Plaça de l’Ajuntament de Vandellòs als anys 60. Foto cedida per Dolors Margalef.

