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Quan arribarà a les vostres mans aquest nou número de La Revista s’haurà
acabat un llarg cicle de conteses electorals que, amb independència dels
resultats, han generat una situació política diferent, en què han emergit
noves formacions polítiques, d’altres han mudat substancialment i unes
poques han mantingut els seus trets d’identitat clàssics. Però, tot i la incertesa que s’ha generat en els darrers mesos, el que és segur és que s’ha
produït una creixent desafecció de la vida pública.
Pel que fa a la vida política municipal, ara ha fet un any de les darreres eleccions i, tot i que serem acusats de continuisme, el cert és que la continuïtat
és volguda, en el sentit de donar futur a una tasca de govern que fou avalada per les urnes. Evidentment, això vol dir tenir fidelitat a uns principis i
a uns programes, de la mateixa manera que aquest resultat no pressuposa
una carta blanca per actuar sense retre comptes. Ans al contrari, estem força satisfets del nivell d’unanimitat que
s’està produint aquest mandat i volem ser capaços de mantenir-lo en tot el que sigui estratègic per al municipi.
Com haureu observat en la portada, l’actuació capdavantera d’aquests mesos és l’entrada en funcionament del
centre de visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer. Aquest projecte, que es va iniciar en l’anterior mandat -s’ha
demorat per tal d’adequar la muralla, la torre i la passera-és la mostra d’una aposta decidida per posar en valor
l’ampli patrimoni. Per aquest motiu, anirà seguida d’altres actuacions que volem posar a l’abast de tots els veïns i
dels visitants.
L’aposta per la cultura i la prestació d’un gran nombre de serveis de qualitat per a les persones (amb actuacions com
la consecució de la jornada continuada a les escoles, l’ampliació de l’oferta educativa, la millora dels espais esportius,
les millores en les vies urbanes o el futur projecte de residència per a la gent gran a Vandellòs) són algunes de les
fites que ens continuen estimulant en el treball diari i que ens fan tirar endavavant, malgrat els entrebancs que la
vida política d’altres nivells ens presenten.
Que tingueu un bon estiu!

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

La dita
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entrevista a LA REGIDORA
Celia Ruiz

“

Volem donar un gir social a la tasca
que fem perquè els joves empatitzin
amb les problemàtiques socials

“

Celia Ruiz s’encarrega de
les regidories de Salut,
Medi Ambient i Joventut.
El funcionament del
CAP les 24 hores, la
conscienciació ciutadana
envers la tinença
responsable d’animals
i aconseguir que les
polítiques de joventut
tinguin un caire social són
alguns dels reptes que
encara en la seva tasca
com a regidora.
Quins són els principals objectius que ha assolit
la regidoria de Medi Ambient en aquest primer
any de legislatura?
Aquest any, davant la problemàtica que hi havia
en la convivència amb els animals i la seva cura,
hem modificat l’ordenança municipal per donar
més claredat a diversos aspectes que amb l’anterior o no estaven contemplats o no eren clars. Arrel
d’aquesta modificació hem elaborat una campanya
de tinença responsable d’animals i sancionarem les
conductes incíviques que es vagin produint.
Hem efectuat com cada any el manteniment dels
jardins i parcs de la zona urbana de l’Hospitalet de
l’Infant ja que a les altres zones ho fan empreses privades que van guanyar les licitacions corresponents.
Hem adquirit un vehicle 100% elèctric per fer una
doble funció ambiental reduint la contaminació
acústica i la pol·lució.
Hem ajudat a la Generalitat de Catalunya a tramitar amb els propietaris forestals la neteja controlada dels boscos per tal de fer franges de protecció
contra incendis a la zona de Vandellòs.
Hem signat un conveni de regeneració de la bassa de cala Justell, amb l’entitat Paisatges Vius, per
reintroduir el samaruc i el fartet en aquella zona.
També hem realitzat actuacions de control de plagues que es concentraven en determinades zones
del poble.
Com cada any, s’han efectuat gestions dels residus
i de neteja veïnal i properament iniciarem novament campanyes per recordar la importància de
reciclar correctament.
També hem realitzat un inventari dels parcs infantils i analitzat les accions més importants a realitzar
per actualitzar el seu estat estem actuant i arranjant
els parcs segons les necessitats. La nostra intenció
és fer una posada a punt dels parcs existents abans
de la construcció de cap més nou.

Pel que fa a la campanya sobre la tinença responsable d’animals, què és el que han de tenir en
compte els propietaris de mascotes?
Principalment que han de registrar el seu gos al
cens municipal que es troba a les dependències de
la policia local, i també que quan ja no el tinguin
o hi hagi qualsevol modificació, també s’ha de comunicar. Cal que tinguin en compte que han de
xipar l’animal per a que pugui ésser identificat (es
pot fer a qualsevol centre veterinari), que l’han de
vacunar i mantenir-lo en bon estat de salut. Així
mateix, hi ha bosses que l’Ajuntament dóna gratuïtament als propietaris de gossos per recollir els
excrements. Han de complir unes normes de convivència que es troben regulades a la nova normativa de tinença responsable d’animals i que, en cas
d’incomplir-les, podran ser sancionats.
En el darrer ple es va sol·licitar l’obertura del
CAP a les nits. Fins a quin punt és necessari que
la Generalitat en garanteixi el servei tot l’any?
És molt necessària, s’ha de tenir en compte que
a l’estiu dupliquem i fins i tot tripliquem la població. La decisió de la regió Sanitària no té en
compte altres característiques del nostre municipi, com que tenim una central nuclear, que tenim diversos nuclis poblacionals, un dels quals,
Vandellòs concretament, es troba a més de 25
km de l’Hospital Lleuger més proper, tampoc
es té en compte la quantitat d’infraestructures
de comunicació que passen pel nostre municipi
(tren, autopista, autovia, carretera nacional i la
C44).
No sabem els motius que motiven la desestimació sistemàtica de la nostra petició, però el cert
és que existeix una necessitat palpable i per la
que pensem continuar lluitant fins que ens sigui
concedit.

Pel que fa als joves, en quin punt es troba la redacció del nou Pla Local de Joventut? Amb quina finalitat s’elabora aquesta eina?
Durant els mesos d’abril a maig de 2016 vam
passar l’enquesta a la població de 12 a 35 anys del
municipi per tal d’elaborar el diagnòstic de la població jove i així conèixer les seves necessitats. Actualment ens trobem en el procés de redacció del
pla local de joventut que marcarà les polítiques de
joventut que es desenvoluparan durant els propers
4 anys. Han col·laborat també altres agents socials
per donar una visió més global i esperem que en els
propers mesos puguem aprovar el pla i donar-lo a
conèixer a la població.
Quines són les principals línies d’actuació del
consistori pel que respecta al col·lectiu jove del
municipi?
Volem continuar elaborant els programes trimestrals d’activitats per als joves del municipi, inclòs
el programa conjunt amb Mont-roig de Tok’l 2.
Així mateix, complementem les activitats amb accions menys lúdiques però no menys importants
com l’hora del deure, en què reservem dues hores
diàries de la biblioteca per a que els joves puguin
fer treballs de grup, deures o estudi conjunt sense
molestar als altres usuaris.
Volem iniciar un programa de voluntariat per a joves, inicialment dirigit a joves de 14-18 anys amb
perspectiva d’involucrar-se en el teixit social.
Hem engegat campanyes solidàries amb col·
laboració dels joves i properament farem més accions similars amb repercussió sobre una entitat
sense ànim de lucre.
Volem donar un gir social a la tasca que fem des
de joventut per a que els joves empatitzin amb les
diferents problemàtiques socials i s’involucrin per
millorar les coses.
LA
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Cristina Borràs

Bon estiu!!

D

iu la dita popular “al juny l’estiu
no es lluny” i per aquest motiu
toca tenir preparat el nostre
municipi per tal que els nostres veïns
i els nostres visitants tinguin al seu
abast un bon ventall d’activitats, ja
siguin culturals, esportives, etc… així
com també els serveis necessaris per
garantir que tots puguem gaudir del
nostre municipi amb les millors condicions.

Un dels serveis que, des de fa 5
anys, més ens preocupa com a Ajuntament és el tema sanitari.
Des de l’any 2011 que se’ns comunica que a partir del setembre ens
tancarien el CAP en horari nocturn.
Com a Equip de Govern no hem deixat de treballar per aconseguir que es
torni a restablir l’horari nocturn al nostre CAP, si més no en la temporada
estiuenca justificada de sobres amb

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

l’increment de població que tenim i
també per ser municipi nuclear.
Just ara fa un any, al començament d’aquest nou mandat, la primera tasca que va realitzar l’alcalde va
ser enviar una carta al Conseller de
Salut de la Generalitat, reclamant que
es tornés a restablir l’horari al nostre
CAP les 24 h els 365 dies a l’any. De
moment encara no tenim resposta,
podem suposar que ja estaven en

període preelectoral i la carta es va
quedar dins alguna carpeta pendent
de resposta o deixant que passés els
temps i així quedava en silenci administratiu.
Tots els grups municipals que
formem el Plenari de l’Ajuntament
portàvem al nostre programa electoral
aquest punt com a prioritari i, després
de consensuar una moció en defensa
de l’obertura del CAP, la vam aprovar
el passat 29 d’abril i l’hem fet arribar a
totes les institucions implicades, restem a l’espera de resposta. Mentre el
que sí aconseguim és l’autorització
per, amb càrrec al nostre pressupost,
puguem obrir de les 21h a les 24h.

Mònica Boquera

PRIMER ANY DE MANDAT: CONTINUEM AMB LES ASSIGNATURES DE CURSOS PASSATS.

T

ot just s’ha complert el primer
any de mandat de l’actual legislatura marcada per un major
pluralisme polític, que sols s’ha traduït
amb una major amalgama de colors a
l’oposició. A l’altra banda es consolida
el pacte PSC-FIC; malgrat que aquest
darrer partit hagi perdut la regidoria de
comerç i la primera tinença d’alcaldia.
A grans trets, aquest primer any
s’ha caracteritzat per la continuació de
projectes ja iniciats en el passat man-

dat: el centre de visitants de l’Hospital
Medieval, la Casa de la Cultura, la remodelació de la Pl. Drs. Gil-Vernet, o
el projecte d’implementació de la fibra
òptica.
La remodelació dels pavellons
esportius de l’Hospitalet de l’Infant
i de Vandellòs ha estat una constant des de l’any 2012, malgrat que
no sempre la seva planificació hagi
comportat després la conseqüent
execució de les obres. El Govern ha

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

optat per la fórmula d’anar fent petites reparacions enlloc d’afrontar una
remodelació integral d’aquests equipaments.
En aquest primer any també hi
ha assignatures suspeses com ara
la Plaça de la Gespa, que esdevé un
fangar cada cop que plou o la remodelació de les Escoles de Música.
El nostre grup va proposar al 2014
destinar 60.000€ a iniciar la redacció
de projectes d’aquests equipaments,

però PSC i FIC ho van desestimar.
També suspèn la regidoria de comerç
que ara comença un Pla Estratègic
mentre que l’any 2013 PSC i FIC van
votar en contra de la nostra proposta
per endegar un Pla de Dinamització
del Comerç Local. En fi...3 anys perduts en comerç.
En resum: nou escenari, revàlida del director, renovació parcial dels
membres de l’orquestra, mateixa música.

Manel Barceló

Primer any de legislatura

E

n aquestes dates es compleix
un any de mandat de l’actual
equip de govern i també dels
nous regidors elegits en les passades
eleccions. Ara fa un any que Esquerra vam entrar al nostre Ajuntament
amb més força que mai, il·lusionats
per presentar propostes i millorar la
gestió del nostre municipi des de les
polítiques d’esquerres i socials, l’in-

dependentisme, la prosperitat i el govern transparent i participatiu.
En aquest any hem aportat diverses iniciatives al ple de l’Ajuntament com un pla de gestió forestal
amb un marc de treball unificat i global de les actuacions al medi natural
i bosc del nostre terme, la proposta
d’adhesió a la Associació de Municipis per la Independència, presentada

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

conjuntament amb CDC i rebutjada
per la resta de partits; i potser la més
important: els pressupostos participatius, que van comptar amb el suport
de tots els altres partits, amb els que
ja estem treballant perquè tots els veïns puguem dir la nostra el pressupost
de l’any que ve. Aquesta és una gran
proposta per apropar la gestió municipal al ciutadà i fer-la més transparent,

Sílvia Pujol

HECHOS, NO PALABRAS

L

a estrategia de los nacionalistas
ha sido utilizar conceptos simples y repetirlos hasta la saciedad, de tal manera que al final calan
entre la sociedad catalana. Algunos de
los más efectivos han sido los reiterativos “Espanya ens roba” i “Volem una
Catalunya lliure de peatges”.
Sin entrar en profundidad cabe
destacar respecto del primero que,
una vez analizado el supuesto acto

de esquilmar a la sociedad catalana,
se basa éste en unas hipotéticas balanzas fiscales elaboradas a instancia
de parte y con metodologías diversas
dentro de los mismos análisis, lo que
pone en duda su credibilidad. Para los
interesados en el tema recomiendo la
lectura del libro de Josep Borrell, “Las
cuentas y los cuentos de la independencia”, que explicar de forma muy
clara la manipulación de las cifras que

venimos sufriendo desde hace ya demasiados años.
El tema de las infraestructuras es
igualmente engañoso, y hace poco se
ha producido un hecho que ha puesto
en evidencia esa doble vara de medir
de los nacionalistas. Por primera vez
en la historia no se han renovado
las concesiones de la autopista
AP7, que pasará a ser gratuita. Esta
decisión, inédita en España, ha sido

Elidia López

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

ELECCIONS, PER A QUÈ?

D

avant el dilema que es presenta a
moltes persones sobre la conveniència o no d’anar a votar el proper
mes de juny com a conseqüència de la
incapacitat que han tingut els partits amb
representació a les corts generals de poder conformar un govern, des de el nostre
grup municipal de la FIC volem fer les següents reflexions.
Per definir què són les eleccions podem prendre com a referència el que diu
la Enciclopèdia de les Ciències Socials,
diu que les eleccions són el procediment
LA
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formal i reglat en el qual tots el membre
d’una organització en trien uns pocs per
ocupar determinats càrrecs dins de l’organització. Entenguem en aquest cas, organització com Estat. També hem de valorar
el fet que les eleccions socialitzen la política, integrant i igualant a tots el membres
de la societat sota el valor del seu vot.
Els manuals de ciència política, i
entre ells els autors Josep Maria Vallès
i Agustí Bosch determinen que les eleccions democràtiques compleixen, com a
mínim, tres funcions bàsiques: la primera

és la de produir representació, la segona
produir governs i la tercera produir legitimitat.
Doncs bé les darreres eleccions
generals només van produir una dels tres
funcions que fou la de produir representació, però ens hem adonat que aquesta
representació no ha estat capaç de produir un govern.
Aquest fet obre una sèrie d’interrogants que no són fàcils de respondre.
Podem pensar que unes noves eleccions arreglaran la situació actual cas de

però encara queda feina per fer per
empoderar la ciutadania a quelcom
més que votar cada 4 anys; a decidir
quin municipi volem i com el volem, a
aportar idees, noves formes de fer i
nous camins.
Els regidors d’ERC volem ser
una eina de transformació, de veu
ciutadana i de noves idees dins
l’Ajuntament.
anunciada por la Ministra Ana Pastor y
tendrá efecto en dos fases, la primera
en 2019 y la segunda en 2021. Con
esta decisión se desmontan las afirmaciones que comentaba al principio
del artículo.
¿Y que ha contestado la Generalitat? Pues dice el Sr. Rull que cuando
sean gratuitas y pasen a su control…
deberá establecerse un canon de
paso por esas vías, preferentemente
mediante el sistema de viñeta. Cada
uno se pone en su lugar: el Gobierno
de España hará gratis la AP7 y la Generalitat implantará un nuevo sistema
de pago. Sin comentarios, pero volem
una Catalunya lliure de peatges.
produir-se resultats similars? Quina nova
disposició mostraran els mateixos partits,
incapaços ara, per poder conformar un
govern? Es podria repetir la mateixa situació i caure en un bucle com “Atrapat
en el temps” i tenir l’actual Govern en
funcions anys i anys? Quin desllorigador legal podria evitar un pronòstic com
aquest?
Tot i que ens adonem que són preguntes de difícil resposta i poden portar-nos al desànim , el nostre grup municipal de la FIC, tot i no concórrer a aquestes
eleccions, vol encoratjar al veïnat a anar
a votar. Penseu que el vot és una de les
expressions màximes de la democràcia i
per tant hauríem d’estar satisfets de poder
exercir tantes vegades com calgui aquest
dret, perquè si nosaltres no votem, algú
ho farà per nosaltres.

Episodis de la nostra història
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LA MONUMENTAL OBRA D’ENGINYERIA
DEL COLL DE BALAGUER
Alfons Tejero Farnós

Secció Guerra Civil del Centre
d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant

Només tres mesos després de l’esclat de
la Guerra Civil espanyola les necessitats
del conflicte van obligar la República a
iniciar un procés de fortificació del territori
leal. El 6 d’octubre de 1936, un decret de
la Generalitat creà el Grupo de Unidades
de Fortificaciones y Obras per tirar-les
endavant. Als treballs inicials s’hi va
destinar un contingent de 9.000 operaris
format per arquitectes, aparelladors i
paletes, la majoria procedents del sindicat
UGT.
Aquestes construccions militars
estaven basades en els coneixements i les
experiències recollides en els manuals de
guerra francesos i alemanys de la guerra
europea de 1914-1918, la referència més
propera en el temps. Les regles de joc
havien canviat per l’enorme potència de foc
de l’artilleria i la intervenció en massa de
l’aviació. Aquesta circumstància va obligar
els militars a replantejar-se les estratègies
i a desenvolupar sòlids sistemes defensius
que van acabar plasmats a casa nostra.
A principis de 1937 ja s’havia començat a
fortificar el nostre terme i l’activitat no es
va aturar fins a finals de 1938; inicialment,
amb nius de metralladora per protegir
des de la costa els desembarcaments
nacionals i a partir de l’abril de 1938, dins
del projecte de la defensa de Catalunya a
la Línia 2 de Vicente Rojo, per aturar les
tropes de Franco procedents del sud per
l’antiga carretera de Castelló a Tarragona.
En aquest segon cas serien els presoners
del camp de treball núm. 2 de l’Hospitalet
de l’Infant els que executarien la feina.
Durant aquest període, el territori situat
entre el Llastres i el barranc de les Forques
es va transformar en un enorme camp
de batalla on els estrategues republicans
ubicarien les grans peces d’artilleria i els
quilòmetres de trinxera que tots coneixeu.
Aquest faraònic projecte necessita una
complexa i ambiciosa obra d’enginyeria
complementària mai vista en les nostres
tranquil·les contrades, composada per
pistes militars, dipòsits d’aigua, refugis,
polvorins i observatoris. L’impacte fou tan
brutal que va desfigurar part del nostre
paisatge; es van arrasar terres de cultiu, es
van dinamitar muntanyes per fer desmunts
i es van remoure milers de tones de roca i
reble per fer terraplens.
Les vies de comunicació entre les posicions
i la rereguarda eren imprescindibles per
garantir les provisions i municions de les
peces que servien. També eren vitals per
accedir als llocs atacats i evacuar les baixes.
Les fortificacions del coll de Balaguer
estaven localitzades en llocs inaccessibles,

per la qual cosa es va haver de fer una
nova xarxa quilomètrica de pistes militars
de campanya que actualment es confonen
amb el traçat agrícola. La carretera de
Gavadà, el camí del pas del Garrofer, les
pistes de la bassa Nova i el de la bateria de
Cala d’Oques en són alguns dels exemples
més clars. En molts casos, aquestes vies
conserven les corresponents cunetes i
“alcantarilles” per desguassar. Es van bastir
dipòsits per a l’emmagatzematge de l’aigua
potable. Aquests tipus de construccions
són vitals per a l’avituallament de la tropa
que operava al sector. Totes les posicions
defensives comptaven amb sistemes
hídrics de captació i el més espectacular
està situat al barranc de les Forques.
Les casetes de pedra seca i els refugis
excavats també eren fonamentals per
a l’aixopluc dels milers de soldats que
ocuparien aquestes posicions. En llocs
estratègics d’alçada com els de Llèria
hi trobem els observatoris per vigilar els
moviments de l’enemic.
Els polvorins eren càmeres soterrades
destinades a l’emmagatzemament de
municions i material de guerra. Al coll de
Balaguer i a l’Acampador n’hi ha localitzats
sis de diferent tipologia, construïts en
galeries de mina amb dues entrades
separades entre si per 10 metres que
donaven a una sala interior. La profunditat
mínima de l’abric venia condicionat per la
potència del projectil agressor, en el cas
del polvorí de Letícia té una fondària de 6

metres, calculat per suportar l’impacte d’un
obús de 210 mm, tal com s’havia testat a
la batalla de Verdú, a la primera Guerra
Mundial.
Però, no seria just referir-nos a aquestes
grutes sense recordar al meu amic
Rafel Isern, de cal Cot, malauradament
desaparegut. Una persona generosa que
no va estalviar temps ni esforços a mostrarme els secrets més amagats de la nostra
terra. La troballa d’aquests importants
elements portada de la seva mà ha estat
un dels moments més excitants que he
viscut en deu anys de recerca de camp.
Endinsar-nos per les galeries on durant
set decennis només s’havien ficat els seus
gossos perseguint conills, amb un simple
xerrac, per obrir-nos pas entre la malesa,
fou un instant irrepetible .
Tenir l’oportunitat de viure com aquest
magnífic patrimoni de la història recent
es recupera per a la nostra societat i
batejar les descobertes amb el nom de les
persones que t’estimes és el millor premi
que es pot somiar.

Bibliografia
-Fortificación de Campaña, de Juan Capdevila
(1938).
-Pla especial de protecció de les restes de
la posició defensiva republicana del coll de
Balaguer en l’Hospitalet de l’Infant, GRIEGC
– Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant (2015).
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L’Ajuntament està arranjant un tram
del carrer de la Font de Vandellòs
Els treballs consisteixen en la instal·lació de tub d’abastament d’aigua i noves
connexions als habitatges i en una nova pavimentació

D

es de mitjan del passat mes d’abril,
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant està duent a terme un projecte de millora urbana d’un tram del carrer de
la Font de Vandellòs. Els treballs que s’estan
fent en aquest tram de 211 metres quadrats,
comprès entre la Plaça dels Drs. Gil-Vernet i
el carrer de les Flors, consisteixen en la connexió de la xarxa de pluvials de la plaça amb
el primer pou existent de pluvials del carrer de
la Font a la cruïlla amb el carrer de les Flors;
la instal·lació de tub d’abastament d’aigua i
noves connexions als habitatges; i una nova
pavimentació amb formigó continu, d’un sol
nivell, que farà que desapareguin les voreres
actuals, que són molt estretes.
D’aquestes obres, se n’està encarregant la
Companyia Constructora Gussinyer SL, l’empresa a la qual se li van adjudicar per un import de 40.000 euros i es preveu que finalitzin
durant aquest mes de juliol. g

S’ha remodelat l’enllumenat i la
xarxa d’aigua a diversos carrers
de la urbanització Vanessa Park
El passat mes
de maig van
finalitzar les
obres incloses
al projecte de
remodelació
d’enllumenat
públic i xarxa
d’aigua
als
carrers
de
l’Alfàbrega,
Romer i de
la Farigola, a la urbanització
Vanessa Park del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Aquests treballs, que van ser
adjudicats a l’empresa SERVIDEL SLU per un import de
207.000 euros, aproximadament, han consistit en la remodelació de la xarxa d’enllumenat públic en aquestes vies,
que ha quedat connectada al
nou enllumenat del carrer Sajolida, recentment executat;
l’estesa d’una nova canonada
d’aigua i la instal·lació de tritub
amb arquetes per una futura
LA
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xarxa de telecomunicacions. El
projecte realitzat, que suposa
la continuació de la millora dels
serveis d’aquesta urbanització,
ha inclòs també l’adequació de
zones sense paviment i la senyalització horitzontal de reserva per aparcament.
Aquestes actuacions, que es
van iniciar al febrer, s’han fet
amb els mateixos criteris que
es van emprar als treballs de
remodelació de l’enllumenat
públic i la xarxa d’aigua potable duts a terme l’any passat al
carrer Sajolida, de la mateixa
urbanització.

Finalitzen les obres
d’urbanització del carrer de
Baix de Masboquera
En el marc del procés de reurbanització i peatonalització del
nucli antic de Masboquera al mes de maig van finalitzar les
obres del carrer de Baix. Les obres van consistir en la pavimentació i rasant única en tot l’ample de carrer. Els criteris
per escollir el paviment s’han centrat en dotar tot el nucli antic
d’uniformitat visual.
Aquest projecte de reurbanització i peatonalització es va iniciar
al carrer Nou, en una primera actuació ja finalitzada. L’objectiu
és canviar la prioritat vehicles-vianants, millorar la qualitat dels
carrers del nucli antic d’aquesta població, potenciar els itineraris de vianants, fent-los més atractius i còmodes i millorar la
circulació rodada i el paisatge urbà. També es pretén ordenar
els serveis en futures reurbanitzacions, ja que aquesta transformació està previst que s’estengui per tot el nucli antic.
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Les obres de la Casa de
la Cultura, en marxa
La construcció del nou edifici tindrà una durada de dos
anys, aproximadament

L

es 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 es van iniciar a mitjan de març, amb els treballs d’enderrocament de les escoles velles. Des d’aleshores, les obres, adjudicades 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, avancen a bon ritme. Aquesta
empresa s’ha compromès a destinar 500.000
euros en concepte de millores.
La Casa de la Cultura serà un edifici de plan-

ta baixa i dues plantes pis, amb una porció
de planta soterrani. Disposarà d’una superfície construïda de 1.800 m2, tindrà 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.
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 Energètica 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. g

Nou tram de carril bici
L’Hospitalet de l’Infant
compta amb un nou tram
de carril bici des d’aquest
mes de juliol. Aquest nou
tram, que s’està habilitant
des del passat mes de febrer, estarà situat entre la
riera Sant Roc i l’Alcantarilla Gran. 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 el quilòmetre i mig del nou tram
que s’hi està habilitant.
El nou tram, de 1.546,71
m, s’està fent amb els mateixos criteris de materials,
acabats i senyalitzacions
que es van fer servir aleshores. El traçat parteix de la

connexió amb l’actual carril
bici al passeig de l’Arenal,
a l’alçada 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; i un cop creua el

La rotonda
d’accés a
l’Hospitalet
canvia
d’aspecte
Així ha quedat la rotonda d’accés al
poble de l’Hospitalet de l’Infant, arran
de l’execució del projecte d’enjardinament que l’Ajuntament va encarregar
a l’empresa Bonfill Casadó Serveis
de Jardineria SL, per dignificar la
imatge de l’entrada principal al nucli i
donar continuïtat al projecte de millora de l’accés viari de l’antiga carretera
comarcal C-44 a l’Hospitalet que es
va dur a terme l’any passat.
Aquest projecte, que ha costat uns
50.000 euros, ha consistit en l’adequació i tractament de la superficie
de la rotonda, de 33 metres de diàmetre; l’aportació de terra corresponent, la plantada d’agrupacions de diferents espècies vegetals; així com la
instal·lació d’un sistema de reg i d’il·
luminació. També s’hi han col·locat
les lletres del nom del poble.

Dos accessos
per a vianants,
a la llera del riu
Llastres

carrer de la Rojala segueix
cap amunt fins a la Via Augusta. 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

En aquests moments s’estan fent
els tràmits pertinent per aprovar definitivament el projecte d’accessos de
vianants al riu Llastres a l’Hospitalet
de l’Infant i poder-lo executar posteriorment. El projecte preveu, exactament, l’execució de dos accessos per
a vianants a la llera del riu: un a l’altura de la rotonda dels carrers Montsià,
Llapassà i Baix Camp; i un altre, a la
part alta del carrer Llapassà, just aigües avall del pont del ferrocarril.
Ambdós accessos es faran amb escales de fusta, amb elements de subjecció d’acer inoxidable i fonamentació per daus de formigó i comptaran
amb enllumenat per balises encastades al paviment.
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Una vintena de
contractats, amb el Pla
d’ocupació

L’Ajuntament ha contractat un total de 19 veïns que es trobaven a l’atur en la primera convocatòria del Pla d’ocupació municipal 2016.
Aquests treballadors reforcen actuacions a
zones públiques, manteniment de mobiliari
urbà, neteja d’espais públics i naturals i suport
administratiu per un termini de sis mesos des
del mes d’abril i fins setembre. A aquest Pla el
consistori hi destinarà enguany 616.000 euros.
La segona convocatòria començarà a l’octubre.

El CAP de l’Hospitalet de
l’Infant obre a les nits a
càrrec de l’Ajuntament

Renovació del conveni
amb ALPIQ
L’acord signat entre l’Ajuntament i l’empresa que explota la planta de cicle combinat
de gas de la “Plana del Vent” estableix que
ALPIQ col·labora en el cost de l’eficiència
energètica en instal·lacions públiques, la promoció i el suport a les activitats dels centres
per a la gent gran i també al sector empresarial, la cultura emprenedora, la formació de
treballadors i joves i en activitats esportives.
En concret, ALPIQ s’ha compromès a aportar
un import fix anual de 100.000 euros i un de
variable de fins a 250.000 euros

El ple va aprovar per unanimitat a l’abril una moció
reclamant que s’obri tot l’any

E

l Centre d’Assistència Primària de
l’Hospitalet de l’Infant està obert des
d’aquest divendres 24 de juny en horari nocturn, de 9 a 12 de la nit, i mantindrà
el servei en aquest horari fins al dia 11 de
setembre. Per sisè any consecutiu, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
haurà d’assumir els 18.000 euros que suposa el cost de tenir obert el CAP a les nits
durant aquests tres mesos en els que hi ha
més afluència de visitants al municipi coincidint amb el període de vacances estivals.
Des de l’any 2011, quan el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya
va prendre la mesura de suprimir el servei
nocturn, és el govern municipal qui garanteix
l’assistència primària a les nits.
El reforç d’estiu consisteix en un metge, un
professional d’infermeria i un auxiliar ad-

L’Ajuntament i Comaigua
col·laboren per ajudar els més
necessitats a pagar l’aigua
Gràcies al conveni signat per l’Ajuntament i
l’empresa subministradora de l’aigua al municipi, Comaigua, les persones en risc d’exclusió social podran accedir als ajuts del
Fons de Solidaritat de Comaigua. Per fer-ho,
hauran d’ adreçar-se als Serveis Socials de
l’Ajuntament.
Aquests ajuts podran consistir en l’exempció
del 100% del total de la factura de l’aigua, entre altres ajudes. A aquest Fons, Comaigua hi
destina enguany 2.500 euros, la mateixa xifra
de l’any passat.
LA
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ministratiu que cobreixen les necessitats
d’assistència mèdica dels veïns, turistes i
visitants més enllà de l’horari establert pel
Departament de Salut que finalitza a les 21.
En el ple del mes d’abril, va quedar aprovada una moció per unanimitat de tots els
grups en la que es demanava que el servei
resti obert ininterrompudament.
L’Ajuntament argumenta que el CAP de
l’Hospitalet de l’Infant “dóna servei a una població empadronada de més de 6.000 habitants i la seva àrea d’influència, que s’estén
per diferents urbanitzacions pertanyents a
altres municipis limítrofs.
Durant el passat estiu, al CAP de l’Hospitalet
de l’Infant va rebre en aquesta franja horària
prop de 700 visites. g

La policia local informarà durant l’estiu
dels riscos de comprar al “top manta”
La policia local informa durant aquest estiu a
la ciutadania dels riscos de comprar els productes a l’anomenat “top manta”, per això ha
editat uns fullets informatius que es distribuiran a la recepció dels allotjaments turístics.
A més, els policies locals acompanyats d’un
informador turístic en reforçaran la distribució
al mercat dels diumenges on es poden reunir entre 80 i 90 parades de venedors de “top
manta”.
Els ciutadans que tot i així hagin realitzat una
compra al “top manta” corren el risc afegit de
que se’ls pugui decomissar el producte comprat i s’enfronten a una sanció administrativa.

El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant treballa en aquesta campanya conjuntament amb Cambrils i Mont-roig del Camp en
una operativa policial conjunta també amb els
Mossos d’Esquadra.
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L’Hospital gòtic reobre les seves
portes convertit en centre de
visitants amb un espai museïtzat
Es basa en les opinions del veïnat de Vandellòs

L

’hospital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant ha reobert les seves portes aquest divendres dia
8 de juliol convertit en un equipament cultural
que acull un centre de visitants dedicat a la divulgació d’aquest conjunt monumental del segle XIV i que
està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional.
El Centre de visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer és un espai per a la interpretació i visita a l’hospital fortificat fundat per l’infant Pere d’Aragó i d’Anjou
el 1344, i origen del poble de l’Hospitalet de l’Infant.
El centre està situat a la plaça del Pou, núm. 11, i
consta de dues plantes: la primera, dedicada al Coll
de Balaguer i amb una funció polivalent que permet
un ús per a exposicions, conferències o presentacions; la segona, amb un espai expositiu permanent
sobre l’Hospital i el seu fundador, amb la possibilitat
d’accedir al pas de ronda i a la torre de la façana nord
del monument, des d’on es poden veure els tres arcs
diafragma apuntats de la gran sala dels malalts que
encara es conserven dempeus, a tocar de l’interior
de la façana de ponent.
En els darrers mesos s’han dut a terme les obres de
restauració i consolidació del conjunt arquitectònic
que fins ara acollia la sala d’exposicions Infant Pere
i l’antiga biblioteca municipal. Els treballs s’han centrat en el mur i la torre del sector nord de l’hospital,
a la que es pot accedir puntualment mitjançant una
escala nova. A més, es pot caminar per damunt de la
coberta d’aquesta part de l’hospital i admirar així les
estructures medievals encara visibles i l’entorn que
s’hi albirava.
A partir del dia de la inauguració, el centre obrirà de
dimarts a diumenge, de 10.30 a 13.30h, i de 18.00
a 21.00h, fins a l’11 de setembre, amb un preu per
entrada lliure de 2 euros (preu 1 euro, per a menors
de 12 anys i grups de més de 15 persones; entrada
gratuïta per a menors de 4 anys).g

Un espectacle audiovisual es projectarà
cada dia sobre la façana
Per sumar encara més atractiu a l’equipament, durant tot l’estiu es projectarà sobre la seva façana el mapping que es va estrenar l’any passat i que proposa un
viatge des de la prehistòria fins a l’actualitat. Així s’explica la història de la zona i
de la construcció i remodelació de l’antic hospital.
L’espectacle audiovisual que permet aconseguir efectes de moviment o de 3D i
acompanyar els efectes visuals amb efectes sonors i música L’edifici, amb les seves formes i materials, és l’element que transporta els espectadors pel temps; que
pren vida i va mutant per introduir les diferents escenes de la història.
Aquest espectacle dinàmic, molt visual i creatiu, modern i alhora fidel a la història
l’ha elaborat l’empresa Nueveojos, que ha realitzat el mapping de la cerimònia
d’inauguració de la nova Masia del Barça i el mapping sobre la Casa Batlló per
celebrar els 10 anys de visites culturals, entre altres projectes audiovisuals.
El ping dura 11 minuts, aproximadament, i es podrà veure cada nit de dimarts a
diumenge a les 22:15h
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Un llibre per reivindicar la figura
de l’infant Pere

L’han editat l’Ajuntament i Cossetània, amb motiu del 710è aniversari del seu naixement

U

ra activa en la política del país i
fundar un hospital monumental
que va donar peu a l’actual vila
de l’Hospitalet de l’Infant. Les circumstàncies van impedir que arribés a ocupar el tron reial, i probablement per aquesta raó no
ha gaudit del lloc que es mereix
dins del panorama historiogràfic
de l’antiga confederació catalanoaragonesa”, s’assenyala a la
contraportada de llibre.

’Ajuntament i Cossetània
Edicions han editat el llibre L’infant Pere d’Aragó
i d’Anjou: “molt graciós e savi
senyor”, un recull de diversos
articles sobre la figura de l’Infant
Pere, del seu temps i del poble
de l’Hospitalet i el seu entorn.
Aquest volum miscel·lani, que
surt a la llum amb motiu del
710è aniversari del seu naixement, “pretén reivindicar un dels
personatges més fascinants de
la Catalunya baixmedieval”, segons ha explicat Antoni Conejo,
professor titular d’Història de
l’Art de la Universitat de Barcelona, membre del grup de recerca
Magana Ars i veí de l’Hospitalet
de l’Infant, com a responsable
de l’edició.

“L’infant Pere d’Aragó i d’Anjou
(c. 1305- 1381), entre altres títols i càrrecs, va ser comte de
Ribagorça, d’Empúries i de les
Muntanyes de Prades. La seva

L’Escola de Dansa
Montserrat Sotero celebra
el seu 40è aniversari
Per commemorar el 40è aniversari de l’Escola de Dansa
Montserrat Sotero, l’entitat
local Sempre en Dansa i
la mateixa Escola van organitzar diversos actes a
l’Hospitalet de l’Infant per al
dissabte 28 de maig, amb
el suport de la Regidoria de
Cultura i Patrimoni i la ràdio i
la televisió municipals i amb
la col·laboració d’una quinzena d’establiments locals.
Entre aquests, un acte central al Teatre-Auditori, que va
servir per retre homenatge a
la veïna del poble i fundadora de l’Escola i de l’associaLA
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ció Sempre en Dansa, Montserrat Sotero, que va morir
el passat 18 de desembre.
Va ser un acte molt emotiu i multitudinari, amb què
els veïns i l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant van reconèixer la
tasca docent i compromesa
amb el municipi de la Montse, organitzadora d’actes
tan arrelats ja com la ‘Dansa vora la mar blava’ o les
‘mostres de dansa’ i membre actiu de la Comissió de
Festes de l’Hospitalet, entre molts altres mèrits personals i professionals.

exquisida i polièdrica personalitat
li va permetre conrear la poesia i
la música, estimar l’art i la cultura
catalanes, esdevenir un visionari
agosarat, implicar-se de mane-

En l’edició d’aquesta obra hi han
col·laborat una dotzena d’autors,
“especialistes reconeguts en la
matèria, de solvència contrastada en el món universitari i de la
recerca, que tenen un gran coneixement sobre el personatge i
el seu temps”, segons ha destacat l’alcalde, Alfons Garcia. g

Les Jornades Culturals de
Vandellòs, dedicades als llegums
El Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
(CCERV) va organitzar, amb
el patrocini de l’Ajuntament
i la col·laboració del Centre
d’Estudis de la Vall i el Club
d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant,
les XXIX Jornades Culturals,
que van començar l’1 d’abril i
van finalitzar l’ 1 de maig.
En aquesta darrera edició, les
jornades van estar dedicades
als llegums. El CCERV va escollir aquesta temàtica tenint en
compte que aquest 2016 n’és
l’any internacional, declarat per

l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Es van inaugurar amb una conferència titulada “Els secrets desconeguts dels llegums”, a càrrec
del cuiner col·laborador de TV3
Pep Nogué, i van incloure una
quinzena d’actes: uns relacionats
amb els llegums (per exemple,
un taller de cuina, una xerrada
i una exposició) i altres de tipus
cultural, esportiu, tradicional i
popular, com ara sardanes, una
jornada castellera, una paella
popular, un torneig d’escacs, un
concert acústic, etc.
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El CAT cedeix el polvorí de Letícia
a l’Ajuntament
Serà el punt neuràlgic de les visites a les restes de la Guerra Civil del Coll de Balaguer

L

’alcalde, Alfons Garcia; i el president del
Consorci d’Aigües de Tarragona, Antoni
Huber, han signat un conveni pel qual
el CAT cedeix a l’Ajuntament l’ús de part de
la finca on està ubicat el polvorí de Letícia, un
indret de la Guerra Civil declarat Bé Cultural
d’Interès Local. El CAT ha decidit fer aquesta
cessió per tal que l’Ajuntament pugui realitzar
actuacions amb l’objectiu de difondre i preservar el patrimoni històric i cultural del poble.
El polvorí de Letícia del Pla de l’Albercoquer
esdevindrà el punt neuràlgic del projecte El

Coll de Balaguer: La fortalesa invisible, una
visita per les fortificacions de les línies defensives de la Guerra Civil desplegades al Coll
de Balaguer. Aquestes fortificacions s’han pogut recuperar gràcies al treball de l’expert en
història local, Alfons Tejero, i de totes aquelles
persones que han col·laborat amb ell per identificar i recuperar un patrimoni que ha estat
ocult durant dècades.
L’empresa encarregada d’idear i elaborar el
material didàctic per dur a terme aquesta activitat sociocultural és STOA, a la qual el CAT

ha encomanat l’elaboració de les diverses
propostes d’itineraris educatius, així com també els panells informatius, el material gràfic i
didàctic i el desenvolupament d’una pàgina
web (www.fortalesainvisible.org)
Amb la cessió d’aquesta part de la finca es
demostra la gran importància que tant el CAT
com l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant atorguen a les restes històriques de
la Guerra Civil existents a l’entorn del Coll de
Balaguer, les quals estan en procés de catalogació i protecció per la seva divulgació. g

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant llueix el seu
patrimoni amb cinc visites guiades
Al poble de Vandellòs s’hi
pot tenir una experiència
ben diferent amb la visita guiada al Molí de l’Oli.
Orientada especialment
al públic familiar, la visita
“L’oli, del camp a la taula”
passa pel Molí d’Oli i el
molí nou de la Cooperativa de Vandellòs.

El passat medieval de
l’Hospitalet de l’Infant, la
tradició del molí de l’oli
de Vandellòs, les fortificacions de la guerra civil
o la vida al poble abandonat de Castelló són
algunes de les propostes
que l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
ofereix durant els mesos
de juliol, agost i setembre.
El nou centre de visitants
de l’Hospital del Coll de
Balaguer, acabat d’inaugurar, pren encara més
protagonisme en el programa amb la visita anomenada “L’Hospital de
l’Infant Pere”. Una altra
visita que es pot realitzar

és al poblat d’Hifrensa,
el conjunt urbanístic que
l’arquitecte Antonio Bonet
Castellana va dissenyar
l’any 1967 per als treballadors de la central nuclear
Vandellòs-I.
“Entre dos fronts de guer-

ra: les fortificacions de la
guerra civil al Coll de Balaguer” és la visita que passa per les restes de les
fortificacions construïdes
durant la guerra civil espanyola: el polvorí de Letícia,
i les bateries de Pitrassa i
de Cala d’Oques.

Finalment, la ruta “Castelló, on el passat reviu”
passa pel poble abandonat de Castelló, a prop
de Vandellòs, per conèixer com vivien els habitants del municipi fa 100
anys.
Les visites es poden reservar al web www.culturaalabast.com

Disponible a
les biblioteques
de Vandellós i
l’Hospitalet el
fons Ramon
Agulló
Els usuaris de les biblioteques de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ja tenen disponible per al préstec el fons
audiovisual de Ramon Agulló. El recull dels curtmetratges d’aquest gran aficionat
al cinema i veí de l’Hospitalet
de l’Infant s’ha editat en dos
dvd’s amb les pel·lícules que
va realitzar entre els anys
seixanta i la primera meitat
dels vuitanta. Des d’aquest
mes de juny el públic trobarà
disponible el fons a les biblioteques del municipi.
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Dos projectes d’activitats infantils i educació en el
lleure guanyen els IX Premis ‘Enfila el teu futur’
Els cinc treballs premiats demostren l’alt nivell dels projectes en aquesta edició

D

os projectes empresarials han resultat guanyadors ex aequo de la 9a edició dels premis ‘Enfila el teu futur’ per
a joves emprenedors, organitzats per l’Institut
Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant
i l’empresa municipal de promoció econòmica
IDETSA, amb la col·laboració d’Alpiq, l’associació d’empresaris i l’associació de comerços
del municipi.
Per primer cop des de que s’entreguen aquests
guardons, el jurat dels premis han entregat dos
primers premis, dos segons i un tercer a cinc
plans d’empresa el·laborats pels alumnes de
l’Institut Berenguer d’Entença.
L’alt nivell dels projectes que optaven al premi ha fet que en el primer lloc hagin resultat
premiats d’una banda el projecte “Chip Xop”
de Desireé Leal, Isabel López i Judith Pérez;
dedicat a activitats infantils, ludoteca i acollida
d’infants. D’altra banda, també s’han endut el
primer premi Sandra Miralles, Patrícia Benaiges, Margarida Nomen i Júlia Sabaté amb el
projecte “Hangtree”, una activitat d’esports de
natura, tirolina, paintball i activitats infatils ubicada a Masboquera.
També en el segon premi hi ha hagut empat,
de manera que l’han compartit el projecte “Nunibak” que han creat Itziar Rodríguez i Maria
Messeguer amb el pla d’empresa “Xicoteca”
d’Olga Margalef, Èlia Pallisé, Anna Rofes i Mi-

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

reia Rovira. El tercer premi ha estat per Ayelen
Michelle Ardenghi i M. Lourdes Calvo, que han
presentat el pla de l’ampresa “Classiqué”.

del professorat i del Servei d’Assessorament
a Emprenedors que ofereix IDETSA al Viver
d’Empreses.

En aquesta 9a edició dels premis ‘Enfila el teu
futur’, hi ha participat un total de 44 alumnes de
Batxillerat i cicles formatius de l’INS Berenguer
d’Entença de l’Hospitalet, que han presentat
una 16 de projectes empresarials, vinculats a
diversos sectors econòmics com l’eduacuó en
el lleure, l’assistència a la gent gran, les noves
tecnologies, els videojocs o la venda online.
Aquests estudiants han comptat amb l’ajut

Els premis els van entregar Gorka Gandarias
Director de la Central Tèrmica de Cicle Combinat Plana del Vent, l’alcalde Alfons Garcia,
el regidor Miguel A. Garcés, la directora de
l’institut Roser Mas i l’emprenedora local Laura Areste, creadora de Mum’s, que va realitzar
una ponència sobre el seu projecte d’èxit que
va resultar inspiradora per als joves i també per
la resta d’assistents.g

De mare a mare.
Revista MUM’S MGZ
de maternitat i criança d’una forma “propera,
sana i natural”, segons descriu Aresté. La
revista inclou articles sobre aquests temes a
través de “situacions i experiències properes
reals” i compta amb la col·laboració de professionals de proximitat.

Durant l’embaràs de la seva filla, la Laura
Aresté va adonar-se que hi havia un buit
d’informació en l’àmbit local sobre criança en la primera infància i va començar a
gestar la idea de fer una revista. Poc temps
després, l’octubre del 2013, neix la revista
MUM’S MGZ. La Laura és una jove emprenedora instal·lada al Viver Tecnològic
d’IDETSA, l’empresa municipal de promoció
econòmica. Es dedica a l’edició d’aquesta
revista gratuïta, la qual té com a objectiu
donar resposta a les famílies sobre temes
LA
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La decisió definitiva d’embarcar-se en
aquest projecte la va prendre en el moment
que la van acomiadar de l’empresa on treballava. Amb la idea perfilada va acudir al Servei d’Assessorament a Emprenedors (SAE)
d’IDETSA, on la van guiar en l’elaboració
del Pla d’empresa i l’arrencada del projecte.
També la van animar a presentar-se als premis Emprèn de la Diputació de Tarragona i el
seu projecte, que encara no havia arrencat,
va quedar finalista.
Aresté va començar treballant des de casa,
conciliant la feina amb la família i des de fa
uns cinc mesos està ubicada al Viver Tecnològic: “És complicat emprendre quan tens
una petita que necessita tota la teva atenció,

però m’ha sortit bé. Ara que estic al Viver,
no tornaria a casa”. A banda de l’edició, ella
mateixa s’encarrega de la maquetació, la
comercialització i la distribució.
Actualment, s’imprimeixen 7.000 exemplars
de la revista, que distribueix al Camp de
Tarragona d’una manera molt “específica
i objectiva”. I és que, compta amb la col·
laboració de diversos professionals de Centres d’Assistència Primària, centres mèdics,
hospitals o llars d’infants, que l’ajuden a
distribuir-la entre les famílies. També es pot
trobar en llocs estratègics o botigues especialitzades.
L’èxit de MUM’S MGZ va ser reconegut el
mes d’abril per la Fundació Gresol, que li va
atorgar el premi al talent en màrqueting. La
Laura afirma que la clau de l’èxit radica en
què és una revista “feta amb amor i a través de situacions que tots coneixem, que
són reals i que desperten empatia i esperit
de tribu”.
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Un total de 14 joves, al curs
de Serveis de restaurant
impartit al Viver d’Empreses
En el marc del projecte d’ocupació juvenil comarcal
en què participa el municipi

U

n total de 14 joves (
7 dels quals són de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) estan
fent un curs de Serveis de
Restaurant al Viver d’Empreses de l’Hospitalet de
l’Infant, que els proporcionarà un certificat de
professionalitat de nivell
II. Aquest curs s’emmarca en el Programa Integral d’Ocupació Juvenil
Baix Camp, en què participa l’empresa municipal
de promoció econòmica
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (IDETSA),
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

Una delegació de
Vandellòs i l’Hospitalet,
Tivissa i Pratdip viatja a
Alemanya

Aquest programa està dirigit 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.

El curs de Serveis de Restaurant va començar el
passat 4 d’abril i finalitzarà
a l’agost. La part teòrica
s’està impartint al Viver
d’Empreses de l’Hospitalet de l’Infant i el taller
d’elaboració i acabat de
plats a la vista del client,
al restaurant Le Petit Normand de l’Hospitalet de
l’Infant.g

La Taula d’Empresaris de Vandellòs i
l’Hospitalet aposta per intensificar les
relacions entre els seus membres
Els membres de la Taula d’Empresaris de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’han
compromès a intensificar les seves relacions i a col·laborar més entre ells per
promoure el consum intern de productes i
serveis i fomentar l’activitat econòmica en
l’àmbit local. Per reforçar aquestes relacions entre el sector públic i el privat i també
entre les petites i grans empreses del municipi i entre els diferents sectors d’activitat,
al mes de maig va tenir lloc una reunió on
es va acordar crear un fòrum com a canal
de comunicació.
En aquesta reunió de la Taula, integrada per una vintena de persones entre les
quals hi ha els representants de les associacions empresarials locals (l’Associació
d’Empresaris del Municipi-ADE, l’Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant
i la Vall de Llors i l’Associació de Restauradors i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant
i la Vall de Llors); de tots els grups polítics
municipals amb representació a l’Ajuntament (PSC, CiU, ERC, PP i FIC); de les
grans empreses del sector energètic situa-

des al municipi (ALPIQ, ANAV, ENWESA,
i Enresa) i d’IDETSA, també es va presentar la primera fase del projecte d’extensió
de fibra òptica al nucli urbà de l’Hospitalet
de l’Infant (prevista entre l’aparcament municipal de la Plaça Berenguer d’Entença i
la Plaça de l’Almadrava) i la tercera fase
del projecte de senyalització vertical del
polígon industrial Les Tàpies, segons va
explicar el regidor de Promoció Econòmica, Miguel Ángel Garcés

Una delegació de 13 persones, integrada
per representants dels ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip i empreses del territori, van participar
el mes de maig en el viatge d’intercanvi a
Lubmin (Alemanya), organitzat per la mancomunitat que aplega els tres municipis.
L’objectiu d’aquesta visita era conèixer experiències relacionades amb el procés de diversificació econòmica que ha viscut aquest
municipi alemany arran del tancament de la
central nuclear de Greifswald, l’any 1990.
La Mancomunitat per al Desenvolupament
Integral del Territori (MIDIT) elaborarà un
informe per prendre nota de les lliçons apreses i de les conclusions extretes del viatge,
amb vista a poder-les aplicar en la zona, on
actualment està en funcionament la central
nuclear de Vandellòs.

Canvi d’ubicació del
Mercadet

El mercadet ambulant dels diumenges de
l’Hospitalet de l’Infant compta, des del mes
de juny, amb una nova ubicació, el passeig
marítim, des de la plaça de la Marina fins a
l’inici de la platja de la Punta del Riu. Fins
ara el mercadet de l’Hospitalet es trobava
a la zona paral·lela al port esportiu. Aquest
canvi que va venir motivat per la configuració del mercat que presentava deficiències
quan a funcionament arran de la seva ubicació i la mobilitat associada.
Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes deficiències, l’Ajuntament del municipi
i el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs van
elaborar un informe de vialitat per analitzar
la situació i fer propostes de millora quan
a ubicació i organització. La principal conclusió de la diagnosi va ser la necessitat
d’un esponjament i reordenació de l’espai
per oferir un millor servei als clients i paradistes. Redistribuir l’espai de les parades
al llarg de tot el passeig Marítim, passant a
ocupar també l’espai entre el carrer de les
Barques i el carrer Jaume II. Així, la nova
ubicació permet oferir un millor servei als
usuaris i clients del mercat.
LA

REVISTA

13

Turisme

Juliol 2016

Tres platges i el port renoven la
Bandera Blava
És un distintiu de qualitat de prestigi internacional

L

es platges de l’Arenal, el Torn i la Punta del Riu, a més del Port Esportiu de
l’Hospitalet de l’Infant, han obtingut un
cop més el distintiu de la bandera blava,
que en destaca tant les bones condicions
ambientals com la qualitat de les aigües i
de les instal·lacions. Així, el municipi de
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant renova la
distinció per a les seves platges, a més, el
Torn i l’Arenal també han obtingut la bandera Ecoplayas y el certificat EMAS.
La Bandera Blava és un distintiu de qualitat reconegut internacionalment que atorga
un internacional de la Fundació d’Educa-

ció Ambiental (FEE), amb la col·laboració
de l’Associació d’Educació Ambiental i del
Consumidor (Adeac).
L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia i la regidora de Turisme,
Elidia López, van rebre les banderes a l’acte d’entrega que va presidir el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el divendres dia 10 de juny a l’Ametlla de Mar. Les
banderes es van hissar aquest diumenge
19 de juny, començant per la platja de la
Punta del Riu a les 11 del matí, hi van assistir l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i els regidors del consistori.g

Les rutes submarines de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant es podran
fer guiades aquest estiu
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant posa en servei tres rutes
submarines per conèixer les seves
platges d’una manera diferent: a través de la riquesa biològica del seu
fons marí. Com a novetat, durant
cinc dies d’aquest estiu, els visitants
tindran l’opció de realitzar aquestes
rutes amb un guia que els acompanyarà a través del recorregut.
L’àrea de Turisme està enllestint ja
la reposició de les tres rutes submarines situades a la Platja de l’Arenal,
a tocar del port esportiu; la punta de
Cala Bea, ubicada entre la Platja de
l’Arenal i la del Torn; i la Platja de
l’Almadrava. Els itineraris consten
de plafons submarins, marcats amb
una boia de color, on hi ha informació i fotografies de les espècies més
característiques del fons, perquè els
banyistes, amb les seves ulleres i
tub, puguin identificar-les lliurement.
La bona acollida dels itineraris que
es van iniciar l’estiu passat ha fet
que en aquest segon any s’hagi volgut donar un pas més enllà i oferir
també la possibilitat als aficionats a
l’snorkel de realitzar les visites amb
un guia o bé fer-les també per lliure.
Els dies 3, 17 i 31 de juliol i el 14 i
28 d’agost són les dates en les que
els monitors estaran disponibles i
aquells que ho desitgin s’hauran de
posar en contacte amb l’Oficina de
Turisme. L’snorkel amb guia té un
preu de 20€ els adults i 17€ els nens
de 7 a 16 anys, i inclou tot el maLA
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terial, es realitzaran dues sortides
al dia, una a les 10 i l’altra a les 12
del matí, i cada ruta té una durada
de dues hores. A més, també s’està
preparant una jornada popular de
snorkel amb monitors que encara
no té data concreta.
Aquesta activitat permet donar a conèixer la riquesa biològica del fons
marí de la costa, ja que a Vandellòs
i Hospitalet de l’Infant es troba una
de les franges litorals millor conservades de la costa de Tarragona,
on es poden observar les espècies
més característiques de posidònia,
una planta considerada per la Unió
Europea com un hàbitat de protecció prioritària. Precisament a prop
de les praderies de posidònia de
la platja de l’Arenal, s’instal·laran 6
biòtops que contribuiran a la millora
de la diversitat marina. A més, també s’hi pot observar el fons de sorra
i roca, on es poden trobar un gran
nombre de plantes i animals, com
ara anemones de mar, espirògrafs,
julioles, estrelles vermelles, cogombres de mar i sards entre d’altres
espècies.

Reedició del conveni amb
l’Estació Nàutica Costa Daurada
En
representació
de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la
regidora de Turisme, Elídia López, va
signar el passat 26
d’abril el conveni de
col·laboració amb l’Estació Nàutica Costa Daurada, junt amb els
representants dels patronats de Turisme de Cambrils i de Salou
i dels ajuntaments de Mont-roig del Camp i de l’Ametlla de Mar,
per fomentar el turisme nàutic en aquesta àrea del litoral català.
Amb aquest projecte es pretén diversificar l’oferta turística actual
de les cinc poblacions i aconseguir desestacionalitzar i allargar la
temporada turística. Per aconseguir els objectius, l’Estació Nàutica Costa Daurada desenvoluparà diferents accions: jornades de
portes obertes en cada un dels municipis; suport a la dinamització
de les Bases Nàutiques; accions comercials en origen i destí mitjançant el catàleg de producte, fullets, pàgines web; assistència
a fires, viatges de familiarització (fam i press trips), i venda de
producte en els establiments socis de l’entitat; potenciació de la
pràctica d’esports nàutics als cinc municipis, implantació del carnet de soci simpatitzant a nivell provincial (Club Estació Nàutica);
i jornades de formació per a les empreses associades per mantenir el nivell de qualitat identificatiu amb la marca.

Presència al Saló Internacional de
Turisme B-Travel
Del 15 al 17 d’abril, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es va promocionar amb les marques turístiques Costa Daurada i Terres de
l’Ebre a B-Travel, el renovat Saló Internacional de Turisme que
aglutina l’oferta turística de totes les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol i prop de 50 països i regions del món. El Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona va encapçalar la delegació, que va reunir una trentena de municipis, entre els quals hi
havia Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, entitats turístiques i empreses privades, a través del conveni corner, que regula la participació conjunta i coordinada de diverses entitats del territori en
fires nacionals, estatals i internacionals.
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Prop de 200 menús I 1.800 tapes en
la celebració de la diada i les
jornades de la tonyina

M

és de 1.800 ‘tonyi-tapes’
és la quantitat de tapes
que es van elaborar diumenge 29 de maig amb motiu
de la celebració de l’XI Diada
de la Tonyina a l’Hospitalet de
l’Infant. Amb aquesta celebració, es van inaugurar oficialment
les XVII Jornades de la Tonyina,
organitzades per la Regidoria
de Turisme de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i que van finalitzar el dia
12 de juny. Durant les jornades,
els restaurants del municipi han
servit prop de 200 menús elaborats amb tonyina més de 300
tapes més.

l’Infant i el grup local Papá Canalla van servir per amenitzar la
Diada.

Els assistents la Diada de la Tonyina, que va tenir lloc al matímigdia a la Plaça Catalunya,
van poder tastar les creacions
culinàries en forma de tapa que
van preparar els 14 restauradors que enguany prenen part
en les jornades, per un preu de
2,5 euros amb beguda inclosa.
Els tallers infantils i l’actuació
dels Batukets de l’Hospitalet de

Des del dia de la festa fins al
12 de juny, un total de 14 bars
i restaurants han participat en
les 17es Jornades de la Tonyina oferint menús especials i tapes amb aquest peix blau com a
protagonista de cada plat (12 de
l’Hospitalet de l’Infant: El Porró,
El Solomillo, Hotel Sancho, Le
P’tit Normand, Nàutic, El Safareig, Sol Solet, Bar Mediterrrani,

Cal Rullo, Danti’s, Cerveseria El
Drac i El Topolino; 1 de Masboquera: El Rebost de la Nuri; i 1 de
Pratdip: La Cuina d’en Carlos).
“Diverses propostes culinàries,
basades en la qualitat i en la
creativitat dels cuiners que, després de 17 edicions, han instaurat mil i una maneres de cuinar
aquest peix tan típic de la zona”,
ha assenyalat la regidora de Turisme, Elidia López.
A banda de l’oferta gastronòmi-

Seminari per la creació de
productes turístics de les Terres de
Mestral
La Mancomunitat d’Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori
(MIDIT), que aplega els
municipis de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip, ha organitzat un seminari per crear
productes turístics de les
Terres de Mestral. “Terres
de Mestral”, recordem, és
el nom de la marca turística amb la qual es promocionen conjuntament
els tres municipis des de
l’any passat.
Aquest seminari ha constat de dues sessions grupals i de dues sessions
individualitzades
d’assessorament a la vintena
d’empreses del territori
que s’han interessat per

ca, les XVII Jornades de la Tonyina han tingut un altre atractiu: els que han tastat els menús
han pogut prendre part en el
sorteig de diversos premis. Entre aquests premis hi havia un
menú per a dues persones en
cadascun dels restaurants que
ofereixen menú de la tonyina,
una sessió de relaxació en un
llit flotant thermospa, una sessió
d’hidromassatge, un bateig de
pàddel-surf, un bateig de submarinisme, una sessió d’spa, un
sopar de gala i òpera, etc.g

Bona acollida de
campanya ‘Menja i
guanya!’
Gairebé 2.500 tiquets, corresponents a consumicions
de 20 euros com a mínim als bars i restaurants del
municipi, és el total de tiquets que han participat en els
tres sortejos organitzats recentment per la Regidoria
de Turisme, dins de la campanya promocional Menja
i guanya!.

la creació de productes
turístics.
El resultat d’aquest projecte, promogut per la
MIDIT i pel Ministerio de
Empleo, amb el suport
del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, en el marc
de la línia de subvenció
dels projectes innovadors

i experimentals de l’any
2015, s’ha plasmat en
un dossier de productes
turístics que servirà per
donar-los a conèixer i comercialitzar-los. En la propera revista, us donarem
més detalls del contingut
d’aquest dossier.
Més informació a: www.
midit2020.com

En el marc d’aquesta campanya, s’han sortejat premis
entre els clients que han consumit 20 euros com a mínim a qualsevol dels més de quaranta establiments de
restauració que hi ha a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. En concret, una televisió de plasma, entre els 600
que ho van fer durant el mes de febrer; una tablet, entre
els 1.300 que ho van fer al març; i una escapada entre
els prop de 600 que ho van fer el mes d’abril.
Davant aquesta participació, la regidora de Turisme,
Elidia López, ha fet un balanç molt positiu de la campanya, que va posar en marxa per “promoure el consum
als bars i restaurants del municipi i fomentar-hi l’activitat econòmica durant els primers mesos de l’any” i ha
anunciat que té previst organitzar-ne una nova edició
l’any vinent.
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El Campionat d’Espanya de 10 Balls
reuneix 600 participants
Es va disputar els dies 23 i 24 d’abril al pavelló esportiu

U

n total de 600 participants
i un miler de persones de
públic assistent és el balanç del Campionat d’Espanya
de 10 Balls 2016, que va acollir
el pavelló esportiu de l’Hospitalet
de l’Infant els dies 23 i 24 d’abril.
Aquest esdeveniment, en què
els millors ballarins del país en
totes les categories (adult, junior, youth i senior) van competir
en 10 modalitats diferents (vals
anglès, tango, vals vienès, slowfox, quickstep, samba, txa-txatxa, rumba, pasdoble i jive), s’ha
pogut veure, a més, posterior-

ment, als canals de televisió TV3
i Esport 3 i també a través de la
Xarxa de Comunicació Local.
La repercussió mediàtica i econòmica d’aquesta competició,
que contribueix a la promoció
turística del municipi arreu de
l’Estat i a la generació de negoci
en els establiments comercials,
d’allotjament i de restauració locals va ser, precisament, el que
ha motivat aquest 2016 la signatura del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i l’empresa
organitzadora
(Publiolimpia,
SLU) per quart any. g

FOTO: : RAMÓN CASADÓ

Les millors fotos submarines
competeixen a l’Almadrava
La platja de l’Almadrava ha estat l’espai
escollit per la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques per disputar la
primera edició del Trofeu Fotosub Apnea
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, final
del Campionat de Catalunya que va tenir
lloc del 17 al 19 de juny.
La competició va tenir lloc als voltants del
Lo Codolar de l’Almadrava. Un fons marí
amb molta biodiversitat marina: roca,
sorra, basses, podrits, coves, posidònia,
entre d’altres. Això, va permetre que tot i
que la climatologia no fos la millor possible, els esportistes fotografiessin un total
de 73 espècies de peixos diferents gràcies també a que el mestral va ajudar a
que l’aigua fos molt clara.
Aquest esdeveniment esportiu ha
puntuat per al Campionat de Catalunya de fotosub apnea de la Federació
Catalana d’Activitats Subaquàtiques i
conjuntament amb la col·laboració del
Club Nàutic Hospitalet - Vandellòs i
l’ajuntament local representa una gran
oportunitat per a la difusió de la fauna
marina.
Les 352 fotos de peixos presentades
resultants de la competició serviran per
poder mostrar les diferents espècies que
es poden veure fent capbussades en la
zona de la platja de l’Almadrava. Per als
joves del municipi és una oportunitat per
poder diferenciar i conèixer les diferents
espècies de peixos. Distingir les seves
característiques i relacionar-los amb el
seu hàbitat.
LA
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Xavier Salvador del club SKAPHOS de
Palamós va aconseguir el primer lloc del
I trofeu de fotosub apnea Ajuntament
Vandellós i Hospitalet de l’Infant amb un
total de 1.404 punts ja que va capturar
imatges de 58 espècies vàlides diferents. El segon classificat fou l’esportista
Òscar Sagué del club APS de Barcelona
amb 1.059 punts i 47 espècies vàlides. I
el tercer classificat i medalla de bronze,
Marc Collell del club SKAPHOS de Palamós amb 1.041 punts i 47 espècies.
La fotosub apnea consisteix en la captura fotogràfica de peixos vius realitzant la
immersió a pulmó lliure i els participants
competeixen per poder fotografiar el màxim nombre d’espècies diferents de peixos en les 5 hores que dura la prova.
Cal tenir en compte que en tractar-se
de proves llargues en les que no es pot
comptar amb cap tipus de suport per respirar sota l’aigua, aquest tipus de competicions suposen un gran esforç i requereixen tant d’una bona preparació física
com d’un coneixement previ de les espècies que es poden trobar al fons marí on
es disputa el campionat.

Es lloga el refugi
esportiu de Remullà

A hores d’ara és possible
llogar el refugi esportiu de
Remullà per 250 euros per
nit; o per 150 euros durant
el dia (8 hores), a través de
la pàgina web www.hospitaletalberg.cat. Perquè a
aquesta masia de pedra
s’hi pugui l’activitat de refugi esportiu, recordem,
l’Ajuntament va encarregar
unes obres per adequar-ne
les instal·lacions a la normativa i va delegar la gestió del servei a l’empresa
Llastres Serveis Municipals SLU.
La casa, d’uns 165 m2
construïts, està distribuïda
en tres plantes i està situada en un entorn rural ideal
per als amants de la natura, que hi poden realitzar
diverses activitats o aprofitar per descansar gaudint

del silenci i del paisatge. Té
capacitat per a un màxim
de 20 persones i disposa
de tres habitacions (dues
per a vuit persones i una
altra per a quatre), d’una
cuina totalment equipada, d’un menjador, de dos
banys, d’una sala d’estar,
d’una terrassa exterior i
d’un pati de 73m2 amb
barbacoa.
Altres
serveis
que
s’ofereixen a les persones
allotjades són: càtering,
lloguer de vehicles i de
BTT, itineraris de natura,
escola de mar, activitats
esportives a la platja i a
la muntanya, propostes
lúdiques i culturals que
s’organitzen al municipi i
preus especials per utilitzar
les instal·lacions esportives municipals.
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Èxit de participació en la Mitja Marató
de l’Hospitalet de l’Infant
El circuit urbà i sense desnivells va afavorir la participació de corredors

2

50 atletes van participar en la Mitja Marató de l’Hospitalet de l’Infant que va tenir lloc el dissabte dia 4 de juny. La prova, malgrat tenir un recorregut planer i urbà
a tocar del passeig marítim durant bona part
del circuit, va resultar més dura per als corredors del que s’esperava a causa de l’elevada
humitat ambiental.
Precisament la cursa de l’Hospitalet de l’Infant tenia com a al·licient extra conèixer quins
serien els guanyadors del circuit 2015/16 de
les SB Hotels Half Marathon Series. Hi arribaven com a líders els campions de la passada
edició, Ferran de Torres i Paquita Giménez,
però només ella va aconseguir fer-se finalment amb el títol gràcies a la seva tercera
posició en aquesta cita i l’enorme regularitat
demostrada al llarg de les curses prèvies.

La propera cita és el triatló del setembre

L’Hospitalet de l’Infant acollirà el dissabte 3 de
setembre un triatló. Això serà possible gràcies al
conveni de col·laboració que han signat, l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons

Garcia, en representació de l’empresa municipal
que gestiona els esports (Llastres Serveis Municipals, SLU); i el gerent de l’empresa Running
Solutions, SLU, Juanan Fernández Ramos.

Per mitjà d’aquest acord, ambdues parts
s’han compromès a organitzar conjuntament
aquest esdeveniment esportiu, per segon
any consecutiu. g

Novetats a la 6a Vandekames

Descomptes en les instal·lacions
esportives municipals per als que
s’allotgin al municipi
L’empresa municipal que
gestiona els esports, Llastres
Serveis Municipals SLU, aplica als hostes i grups allotjats
en els establiments adherits
a l’Associació de Restauració
i Hoteleria de l’Hospitalet de
l’Infant i la Vall de Llors una
bonificació del 25% en els
preus del lloguer i entrada a
les instal·lacions esportives
municipals que paguen les
persones no empadronades
a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
Amb aquest acord, Llastres
Serveis Municipals SLU vol

“potenciar el turisme esportiu,
donar més projecció al potencial de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i consolidar el
municipi com a destinació de
turisme esportiu”, ha explicat
la Regidora d’Esports, Cristina Borràs.
Per a la presidenta de l’Associació de Restauració i Hoteleria, Mónica Alves, es tracta
d’una “bona iniciativa per
atreure turistes”, per la qual
cosa ha animat els empresaris que tenen establiments
d’allotjament a fer-se socis
de l’Associació.

La 6a edició de la Vandekames, l’esdeveniment esportiu de muntanya pensat per gaudir
en família que organitzen el Centre Cultural,
Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs i el Centre
Excursionista Serres
del Mestral, amb el
suport de l’Ajuntament
i diverses empreses,
es disputarà el 5 i 6
d’agost.
El divendres 5 d’agost,
a les 22 h, començarà
la cursa més exigent,
la Ultra Vandekames,
que tornarà a puntuar
per a la Copa Catalana
de Curses d’Ultraresistència de la Federació
d’Entitats
Excursionistes de Catalunya
(FEEC); i el dissabte
6 d’agost, la resta de
curses.
Com a novetats, la Ultra Vandekames tindrà
un recorregut més llarg
que resseguirà bona
part dels punts emble-

màtics del municipi i
entrarà als termes de
Pratdip i Tivissa.
El circuit negre passarà a ser una veritable
marató de muntanya;
i el circuit roig, aquest
2016 formarà part del
Circuit de Curses per
Muntanya del Camp de
Tarragona i tindrà 3 quilòmetres més.
El recorregut blau, de
15,4 km, es podrà fer
tant caminant com
corrent i també tindrà
un caràcter competitiu.
El circuit groc, en canvi, continuarà tenint la
modalitat de caminada,

però s’incrementarà el
seu grau de dificultat.
Per als organitzadors
de la Vandekames,
però, la “prova reina”
continuarà sent la cursa verda o Vandekids,
adreçada als més petits de la casa. Per als
nens i nenes, han preparat tres recorreguts
d’1 km, per als que tenen entre 10 i 12 anys;
de mig quilòmetre, per
als que tenen entre 7 i
9 anys; i d’un quart de
quilòmetre, per als que
tenen entre 4 i 6 anys.
Més detalls a: www.
vandekames.com
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S’estan duent a terme
treballs de prevenció
d’incedis a les muntanyes
de Vandellòs
Per tal de contribuir a la prevenció d’incendis al perímetre de protecció prioritària (PPP) del massís forestal de
Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha iniciat treballs
d’adequació d’aquestes àrees estratègiques. En el cas
del nostre municipi, les actuacions es concentren a les
regions d’incendi del sector del Coll de Fatxes. Aquests
treballs s’estan realitzant amb la col·laboració dels propietaris dels terrenys i de les agrupacions de defensa forestal
(ADF), i amb el suport de l’Ajuntament.
La superfície treballada al sector del Coll de Fatxes és de
37,4 hectàrees i els treballs van començar el mes d’abril
i està previst que durin entre quatre i cinc mesos. Les actuacions consisteixen en l’execució de treballs de silvicultura preventiva dins de les superfícies delimitades de les
esmentades àrees estratègiques. Es tracta de reduir el
potencial d’un incendi forestal i que serveixin com a infraestructura de suport de maniobres d’extinció.
Aquestes mateixes actuacions també s’estan duent a terme al PPP del massís forestal de Tivissa, Llaberia i Pradell. La superfície total d’actuació és de 65,8 hectàrees
i el pressupost d’execució de 166.964,14 euros, finançat
íntegrament pel Departament d’Agricultura.

Arranjaments al mirador de
la Platja del Torn
Els agents forestals de l’ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant han dut a terme uns treballs d’arranjament al mirador de la platja del Torn, en concret
s’ha renovat completament la tanca de fusta i s’hi ha
instal·lat pilons per evitar que els cotxes entrin a la zona
de picnic.

L’Ajuntament amplia
el parc mòbil amb un
vehicle elèctric

L

’ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant ha
adquirit un vehicle totalment
elèctric que es dedicarà a tasques
de neteja viària, especialment del
passeig marítim de l’Hospitalet
de l’Infant. La intenció de tenir un
municipi compromès amb el medi
ambient i de disposar d’una flota
cada vegada més sostenible ha dut
a l’ajuntament, a través de la regidoria de Medi Ambient, a adquirir
mitjançant el sistema de “renting”
aquest vehicle elèctric amb la intenció d’anar, a llarg termini, incloent-ne cada cop més al seu parc
mòbil. L’alcalde Alfons Garcia i la
regidora de Salut Pública i Medi
Ambient, Celia Ruiz n’han fet la
presentació aquest dilluns al matí.

Salut

El vehicle està especialment preparat per als recorreguts urbans,
ja que la velocitat a la que circula
està entre els 10 i els 40 km per
hora. Per les seves característiques compactes i donat que el
motor elèctric és totalment silenciós resulta idoni per realitzar els
serveis de manteniment i neteja de
la via pública, especialment de les
platges ja que pot circular fàcilment
pel passeig.
El vehicle té una autonomia de 70
km amb un consum que està entre els 2800 i 3000 W, les bateries
elèctriques es recarreguen en unes
10 hores i la recàrrega es farà al
mateix magatzem dels serveis municipals de Medi Ambient g

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

La Regidoria de Salut de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, present a Facebook
Conscient de la importància de les
xarxes socials com a eina de comunicació amb la ciutadania, la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
ha creat una pàgina a Facebook:
Salut Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

com ara campanyes de prevenció
o de protecció contra determinades
malalties, bons hàbits saludables
i activitats que organitza l’Ajuntament, altres administracions públiques o les diverses entitats per
fomentar l’estat de benestar físic,
psíquic i social.

Amb aquesta pàgina de Facebook,
la Regidoria de Salut, encapçalada
per l’edil Celia Ruiz, pretén informar
la població de les accions que duu
a terme aquest departament del
consistori i divulgar temes d’interès
general vinculats amb la matèria,

Una altre dels objectius de la Regidoria de Salut és tenir una relació
més pròxima amb la població i facilitar que els internautes puguin fer-li
arribar les seves opinions, suggeriments i inquietuds de manera còmoda i senzilla.
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Associació de restauració i hostAleria
de la Vall de Llors

U

DADES DE L’ENTITAT
Presidenta: Monica Alves
Vicepresident: Jordi Genovés
Secretària: Mireia Hernández
Tresorera: Manel Barreno
Vocals: (presents) Hotel restaurant Sancho, Caliu , Restaurant
Vane ́ s , Llesquería el Porró,
Taberna Nevada, el Rebost de
la Nuri, Restaurant-camping La
Masía, Bar Alhambra.

n total de 57 bars i restaurants de l’Hospitalet de l’Infant, l’Almadrava, Masboquera
i Masriudoms formen part, actualment, de
l’Associació de Restauració i Hostaleria de la Vall
de Llors. Una xifra que gairebé s’ha triplicat en els
2 anys de vida de l’entitat. Tal i com s’exposa als
seus estatuts l’associació neix amb la finalitat de
“promocionar el sector de la restauració en benefici del municipi” i durant l’any organitzen i participen en diverses activitats amb la voluntat d’assolir
aquest objectiu.
Entre les activitats en les que participen hi ha
les Jornades de la Tonyina, per les quals ofereixen menús degustació o “tonyitapes” al voltant
d’aquest peix i/o la campanya de la Regidoria de
Turisme “Menja i Guanya” a través de la que els
clients d’aquests establiments poden guanyar diversos premis.
Com a entitat, col·laboren també en activitats organitzades des de la Mancomunitat d’Iniciatives
pel Desenvolupament Integral del Territori, la MIDIT, i des de la marca turística Terres del Mestral.
Així, molts establiments associats participen en la
fira Fruits de la Terra i en la Diada de la Tonyina
elaborant tapes i al mes d’abril van prendre part
en el seminari de creació de producte turístic de
les Terres del Mestral i en la festa Alicia’t organitzada, al maig, per la Fundació Alicia.
Entre les activitats que tenen programades per
als següents mesos, segons explica la seva presidenta, Monica Alves, hi ha les quatre rutes gastro-

nòmiques, pensades per dur a terme en temporada baixa i enfocades a què hi puguin participar
tots els socis tenint en compte la seva diversitat.
Aquestes són: la ruta de tapes, la ruta de còctels
per als bars de nit, la ruta de menús degustació
a càrrec dels restaurants, bars i guinguetes i la
ruta dolça dirigida a les cafeteries, pastisseries i
gelateries.
Un altre dels projectes que s’estan coent és l’edició d’un llibre sobre la història de la restauració a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i dels seus propietaris. Escrit en vers, conté diverses anècdotes
amb l’objectiu de fer palesa la riquesa culinària
d’aquests establiments.
Aquells restaurants o bars que encara no formen
part d’aquesta entitat i estan interessats en ferse’n socis només s’han de posar en contacte amb
algun dels membres de la Junta. La quota és de
25 euros a l’any.g

DADES DE CONTACTE:
Correu electrònic:
a.restauracionhv@gmail.com
Facebook: ARH Associació de
Restauració i Hoteleria de la Vall
de Llors
Adreça: C/Martí Franques, s/n.
Parc E1, Polígon Indústria Les
Tàpies
NOMBRE DE SOCIS: 57 socis
DATA DE FUNDACIÓ: 28 de
maig del 2014
PRINCIPALS ACTIVITATS:
Rutes de tapes, de còctels,
dolces i de menús degustació.
Participació en activitats de la
MIDIT i Terres del Mestral, com
la fira de Fruits de la Terra, el
concurs menja i guanya, la Diada
de la Tonyina i la Festa Alicia’t.
També han editat un llibre sobre
la història gastronòmica dels restaurants i bars, del municipi, que
formen part de l’Associació.

Cuina

Pastís de cigrons amb mantega cacauet i xocolata
Elaboració

CUINERA: Marta Quer

1. Muntar els ous amb el sucre fins que hagin augmentat el doble del seu volum.
2. A continuació barrejar
l’oli d’oliva, la farina i el llevat.

Ingredients
250 g de farina de cigrons,

3. Per últim afegir la llet i
remenar amb molta cura.

250 g de sucre, 3 ous, 20 g
de llevadura en pols, 80 ml
d’oli d’oliva verge extra i
80 ml de llet.

4. Coure al forn a 160ºC de
20 a 30 min i desemmotllar
ràpidament.

Per la mantega de cacauet:
100g de praliné de cacauet,
150g de cobertura de
xocolata i 50g de mantega
vegetal.

5. Mentrestant fondre al
bany Maria el praliné, la
mantega i la xocolata.
6. Decorar el pastís amb la
mantega de cacauet i deixar
que es refredi.
Envia´ns la teva recepta a:
larevista@vandellos-hospitalet.cat
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Tomàs Molina: meteoròleg

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

Tomàs Molina és famós per presentar, des de fa molts anys,
l’espai d’El Temps de TV3. Des del 2009 també presenta i dirigeix el programa Espai Terra a la mateixa cadena on actualment també és cap de meteorologia. Ell ha estat l’encarregat
d’inaugurar les IV Jornades sobre comunicació i Ràdio l’Hospitalet de l’Infant el va entrevistar.
els dies que siguin de molta pluja, d’aquells que
plou amb ganes, que fa patir. Però, has d’explicar-ho de forma atractiva, que a la gent li faci
gràcia escoltar-ho, que lligui amb les coses que
un sent i evidentment donar un bon pronòstic
quan a la gent l’importa.

Quin paper fem els mitjans de comunicació
en el tema de la meteorologia? No se si és
la meva impressió però està molt de moda i
sembla que modifica la vida de la gent.
La meteorologia és una informació de servei,
és a dir, que es fa servir. Per exemple, si aquí a
l’Hospitalet de l’Infant et pregunten, millor
que diguis que no plourà ja que pràcticament
no plou mai. Fa vent, està tapat... Però deu
ploure una mitjana de 50 o 60 dies a l’any, per
tant, aquest dies els has d’encertar i sobretot

L’èxit i l’interès que aixequen les teves prediccions es deuen a la teva manera peculiar d’informar?
No, jo crec que a Catalunya agrada molt la
meteorologia, no és una cosa dels “del Temps”.
Nosaltres som una expressió del que li passa a la
gent que li agrada el tema. Aquí a Catalunya hi
ha molta gent que té estacions meteorològiques
a casa seva, agafa dades, fa fotos... Nosaltres el
que fem és recollir aquesta passió i posar-la per
la televisió, compartir-la, però només som això,
una expressió de la passió que hi ha aquí.
Ha canviat molt la manera de treballar d’ençà
que vas començar?
Ha canviat igual que canvia el Temps. Jo vaig

El meteoròleg Tomàs Molina
va inaugurar les IV Jornades
sobre la comunicació
Amb la idea que “cada cop més,
el temps i la meteorologia condiciona el nostre dia a dia”, Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant i l’Antena
del Coneixement de la URV de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
van organitzar una conferència
a càrrec del cap de Meteorologia de TV3 Tomàs Molina el 25
d’abril, a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultura Infant Pere
de l’Hospitalet.
Amb aquesta xerrada, titulada
“La meteorologia del 2025, com
serem i com serà el temps”, es
van inaugurar les IV Jornades so-

bre la comunicació. Aquestes van
incloure dues conferències més,
al mes de maig: “ Darrere de les
càmeres”, a càrrec de Dídac Atzet, productor i redactor de ràdio
i televisió barceloní i “Periodisme
de capçalera”, de la qual se’n va
ocupar el veterà periodista esportiu tarragoní Enric Pujol.
L’objectiu d’aquestes jornades
era ”agrair el suport a la gent que
escolta l’emissora de ràdio municipal, que enguany fa 28 anys”,
segons va explicar el director de
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, Ricard del Amo.

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:
www.vandellos-hospitalet.cat
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començar un 25 d’abril de 1987, és a dir, ja
fa 29 anys que m’hi dedico i les eines que es
feien servir, fins i tot, el concepte de fer un
pronòstic era diferent del d’ara. Nosaltres el
que hem de fer és adaptar-nos a eines com el
radar, el model numèric de pronòstic... Però,
també a les maneres com la gent busca informació. Abans tothom era molt passiu, donaves el comunicat i ja està, ara no, ara hi ha
molta interacció a través de les xarxes socials,
del web... Necessites estar més al cas del què
la gent necessita i demana, no només encertar
el pronòstic.
El canvi climàtic està aquí ja?
I tant! Està aquí per quedar-se i el Temps està
desbocat, revolucionat, i el món sencer i nosaltres també. Només cal mirar per la finestra
i veurem els ocells i els mosquits que hi ha
d’ençà que ha pujat la temperatura. Tot està
canviat, cal que ens adaptem, el món és radicalment diferent, ni millor ni pitjor, i canviarà
més.

La televisió de Vandellòs
estrena nou programa i
pàgina de facebook
“Vora la mar blava” és el títol de la cançó musicada per
Xavier Pardina i el del nou
programa que ha estrenat la
Televisió de Vandellòs aquest
mes de juliol. Es tracta d’un
programa sobre havaneres
que inclourà quatre capítols,
cadascuna dedicada a una
forma d’expressió de l’havanera: concert instrumental,
solista, polifonia i grup d’havaneres. El programa, que
combina entrevistes amb la
interpretació
d’havaneres
amb cadascun d’aquests formats, s’emet tots els dimarts

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

després de l’informatiu de les
20:00, de les 22:00 i de les
00:00
Una altra de les novetats a la
Televisió de Vandellòs és que
des de finals del mes de juny
compta amb pàgina de Facebook pròpia. L’objectiu és donar a conèixer i informar sobre les activitats diàries que
es duen a terme a la televisió
i establir un feedback amb la
població.
L’adreça és www.facebook.
com/televisiodevandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs
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Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
Antena del Coneixement URV ...........670 50 21 77
BASE..................................................... 977 82 34 59
Biblioteca de l’Hospitalet ................. 977 82 21 22
Biblioteca de Vandellòs ................... 977 82 45 12
Ca la Torre ........................................ 977 82 08 37
CAP L’Hospitalet................... 977 82 04 62 - 977 82 03 36
Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
Fax Casa de la Vila de l’Hospitalet . 977 82 39 00
Casal d’avis de l’Hospitalet ............. 977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs ................ 977 82 43 64
Casal Hifrensa l’Hospitalet................ 977 82 30 06
Casal de Masboquera ....................... 977 82 43 44
Casal de Masriudoms ...................... 977 82 44 10
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Centre de dia de l’Hospitalet ........... 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
Comaigua (Avaries) ........................... 900 30 40 70
Consultori mèdic (Vandellòs).........
977 82 40 21
Emergències.......................................................
112
Endesa (Avaries) ............................... 800 760 706
Escola de Música (Vandellòs) .............977 82 42 34
Escola de Música (l’Hospitalet) ..........977 82 37 14
Escola Mestral (l’Hospitalet) ............. 977 82 31 90
Escola Valdelors (Vandellòs) ............ 977 82 40 14
Farmàcia Aragonès ............................ 977 82 30 59
Farmàcia Gavaldà .............................. 977 82 41 64
Hifrensa (Alberg /Bar) .......... 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INS Berenguer d’Entença ................... 977 82 04 27
Llar d’Infants Sol i Vent (l’Hospitalet) ..977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets (Vandellòs)..... 977 82 40 03
Notaria ................................................. 977 82 32 59
Oficina de Turisme ............................. 977 82 33 28
Pavelló Poliesportiu Vandellòs ......... 977 82 43 54
Piscina coberta. Àrea d’Esports ....... 977 82 05 23
Policia Local ............................. 092 / 609 30 89 45
Port Esportiu (Club Nàutic) ................ 977 82 30 04
Ràdio l’Hospitalet ............................... 977 82 00 14
Tanatori municipal .............................. 977 36 02 81
Telefònica (Avaries) .........................................1002
Televisió de Vandellòs ......................... 977 82 43 60
Viver d’Empreses (IDETSA).................. 977 82 08 20
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Dades actualitzades 01/06/2016
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . . 5.064
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Població disseminada . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.210
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MATRIMONIS:
Marc Alberton Ribes i Mireia Candela Custardoy,  . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08/04/2016
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DEFUNCIONS:
J. Marcel Escoda Sales,  . . . . . . . . . . . . . . . 10/02/2016
María Dolores Benaiges Sabate,  . . . . . . . . 02/03/2016
Manuel Velazquez Trejo,  . . . . . . . . . . . . . . . 08/03/2016
Gabriel Coll Gil,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/03/2016
Enrique Ruiz Vazquez,  . . . . . . . . . . . . . . . . 18/03/2016
Gregorio Merida Tallon,  . . . . . . . . . . . . . . . . 23/03/2016
Remedios Saladié Martí,  . . . . . . . . . . . . . . . 02/04/2016
Montserrat Oliveras Bellart,  . . . . . . . . . . . . . 26/04/2016
Rosario Garcia Gonzalez,  . . . . . . . . . . . . . . 28/04/2016
Fernando Lopez Gonzalez,  . . . . . . . . . . . . . 30/04/2016
Lorenzo Giménez Álvarez,  . . . . . . . . . . . . . 09/05/2016
Pere Domènech Margalef,  . . . . . . . . . . . . . 11/05/2016

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL

V
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NAIXEMENTS:
Gemma Garriga Calderon,  . . . . . . . . . . . . . 03/03/2016
Laia Gras Segarra,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/03/2016
Iker Ortega Boquera,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/03/2016
Naia Crespo Cidre,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/03/2016
Alejandra Ramírez Fernández,  . . . . . . . . . . 30/03/2016
Asier Sanz Tisaire,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/04/2016
Ona Trepat Castellví,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/04/2016
Asier Cendegui Jaques,  . . . . . . . . . . . . . . . 17/04/2016
Amaya Heras del Carmen,  . . . . . . . . . . . . . 15/04/2016
Nora Sastre Auví,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/04/2016
Haydée Herrera Reche,  . . . . . . . . . . . . . . . 25/05/2016
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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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Fotogaleria

Dia de l’arbre a l’Hospitalet. FOTO: Jordi Marcó

Festa de la Germandat de Vandellòs. FOTO: Lourdes Gómez

Juliol 2016

Dia de l’arbre a Vandellòs. FOTO: Beatriz Higueras

Feria de Abril. FOTO: Pepi González Galera

Festa de la Germandat de Vandellòs. FOTO: Lourdes Gómez

Festa de la Germandat de Vandellòs. FOTO: Lourdes Gómez

Festa Major de Gavadà. FOTO: Lourdes Gómez

Festa Major de Remullà. FOTO: Elena Cerdà

Obra de teatre “cuenta conmigo”. FOTO: Casal de Joves de l’Hospitalet
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Fotogaleria
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Gala de l’Esport. FOTO: Maribel Márquez

Finalizació dels cursos de Català per Adults. FOTO: Beatriz Higueras

Festa de la bicicleta. FOTO: Enric Margalef

FOTO: TEO CASTILLO

Fira del Tast. FOTO: Izaskun Cendegui

Festa un Mar Vivent. FOTO: Enric Margalef

Homenatge a Josep Seguer. FOTO: Enric Margalef

Sortida en bicileta Escola Mestral. FOTO: Judith Brú
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LA Foto històrica
REVISTA

Grup de ferroviaris entre els quals trobem en Josep Marquès i en Jaume Montesinos de l’Hospitalet. Decàda dels 70.
Foto: Dami Alcarraz (Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant).

