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LA DITA
“Quan l’octubre és arribat sembra 

el sègol, l’ordi i el blat”

Quan arriben aquestes dates on queda enrere l’estiu és el moment de 
fer balanç del que ha estat la temporada estival i valorar quins han 
estat els aspectes que han funcionat millor i els que requereixen una 
nova orientació.

En general, podem dir que l’estiu climatològic ha acompanyat i això 
ha fet possible que el sector dels serveis hagi gaudit d’uns bons in-
dicadors pel que fa a l’ocupació dels establiments hotelers. El nivell 
d’ús dels serveis de restauració i comercials també han estat favo-
rables, tot i que amb una incidència molt més marcada els caps de 
setmana i amb una temporada alta limitada a unes setmanes centrals 
del mes d’agost.

A nivell municipal aquest augment de la demanda de serveis ha estat acompanyada d’una gran activitat en 
el manteniment i neteja de les platges, de manera totes les setmanes s’ha obtingut la màxima qualificació 
dels organismes que avaluen l’estat de les aigües i de la sorra. 

L’increment en el nombre d’estiuejants també s’ha reflectit en les dades internes obtingudes a les oficines 
de turisme, així com en nombre de visitants que han gaudit del nou centre de visitants de l’Hospital del 
Coll de Balaguer i de la resta de visites que s’han organitzat per gaudir dels nombrosos atractius culturals 
i paisatgístics que tenim al municipi (Museu de l’Oli, espais de la guerra civil, masia de Castelló...). 

Acollir tants visitants és una oportunitat per oferir el millor del que disposem, però també és un repte per 
fer-ho en les millors condicions de seguretat, neteja, manteniment... i això només és possible amb la col-
laboració i comprensió de tots: treballadors, estiuejants i, especialment, dels veïns.

Ara, acabat l’estiu i les nombroses celebracions festives de tots els pobles, ens cal recuperar el ritme habi-
tual de treball i, com feien antigament els pagesos, preparar la terra i sembrar per tenir bones collites en 
el futur.

UNA BONA TEMPORADA

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Butlletí informatiu trimestral de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant.
Dipòsit legal: T-1070-00
Edita:

Coordinació, redacció i edició: Núria de 
Santiago i Helena Jiménez
Col·laboradors: Judit Brú, Helena 
Jiménez, Silvia Roman,  Dora Anguera, 
Conrad Solé, Teo Castillo, Pepi González 
Galera, Isa Merlos, Àrea d’Esports, Àrea 
de Serveis Tècnics, Àrea de Turisme i 
Àrea de Joventut.
Fotografia: Elena Cerdá, Lourdes Gómez, 
Judit Brú, Helena Jiménez, Silvia Roman,  
Dora Anguera, Jordi Marcó, Beatriz 
Higueras, Conrad Solé, Teo Castillo, 
Pepi González Galera, Isa Merlos, Àrea 
d’Esports, Àrea de Serveis Tècnics, Àrea 
de Turisme i Àrea de Joventut.
Tirada: 2.700 exemplars
Distribució gratuïta
Prohibida la venda
Aquesta publicació no se solidaritza ni es 
fa responsable de les opinions dels seus 
col·laboradors i/o treballs realitzats.
Si voleu rebre La Revista al vostre domicili, 
truqueu als telèfons de l’Ajuntament (977 
82 40 37 i 977 82 33 13) o envieu un 
e-mail a l’adreça: larevista@vandellos-
hospitalet.cat

Editorial

Sumari
L’entrevista
Opinió
Episodis
Actualitat
Cultura
Comerç
Economia i treball
Turisme
Esports
El Medi/Salut
Cuina/Entitats
Comunicació
Serveis
Fotogaleria
Foto històrica 

3 
4
5 

6-9
10-11

12
13

14-15
16-17

18
19
20
21

22-23
24

REVISTA
LA Núm. 87, octubre 2016 

L´EQUIP DE GOVERN L´OPOSICIÓ
1a tinent d’alcalde. 
Regidora de 
Serveis Socials, 
Esports; i Mitjans 
de Comunicació. 

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

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

Regidora 
d’Administració; 
Salut Pública i 
Medi Ambient; i 
Joventut.
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(PSC)
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(FIC)

Frederic Escoda 
(PSC)

Celia Ruiz Espejo 
(PSC)

Mònica Boquera 
(CiU)
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(CiU)

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

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

Núria Ortiz 
(PSC)

Miguel A. Garcés 
(PSC)

Belén Lavilla 
(CiU)

Manel Barceló 
(ERC)

Jaume Ciré 
(ERC)

Sílvia Pujol 
(PP)
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MIGUEL ÁNGEL GARCÉS

Entrevista

• Finalitzada la temporada d’estiu. Quina valo-
ració se’n fa des de l’àrea de comerç de les activi-
tats de promoció més importants?
Respecte al 21è Mercat Medieval podem estar 
molt satisfets per la gran afluència de  persones 
que van assistir. Ja estem treballant en com intro-
duirem millores per al proper any, és un mercat 
dinàmic que ha d’estar en constant revisió.
Pel que fa al Mercat Artesanal de la Plaça Marina 
ja és una tradició, hi participen unes 29 parade-
tes de bijuteria, artesania i decoració, de les que 9 
són parades locals. Aquest any n’hem millorat les 
instal·lacions elèctriques pròpies, fet que ha aug-
mentat la seguretat dels vianants i paradistes. 

En la Segona edició de la Nit de Comerç del pas-
sat dia 29 de juliol ha van participar 41 establi-
ments locals. Enguany l’esdeveniment es va dur 
a terme en tres zones comercials, la Via Augusta 
( Zona entreteniment), la Pl. Almadrava ( Zona 
Salut i benestar) i Pl. Esglèsia ( Zona Juvenil) i 
amb la col·laboració del Club de Patinatge Lo-
cal, l’Escola de Dansa Montserrat Sotero, Zona 
Fitness i IGnis Gym. Volem agrair especialment 
a tots el comerços la seva implicació, i així com 
destacar la participació i alta implicació en el dis-
seny d’aquest acte a l’associació de comerciants del 
municipi.

• Quina ha estat l’acollida dels canvis en la ubi-
cació del mercat dels diumenges?
Al mercat dels diumenges hem doblat la super-
fície per tal de generar un únic carrer amb  les 
105 parades existents,  i d’aquesta manera donar 
més amplada de passadís. El canvi ha tingut una 
excel·lent acollida per part dels seus consumidors 
habituals i paradistes. Amb aquestes millores hem 
posicionat aquest mercat com un dels més atrac-
tius dels municipis de costa. Ara disposem d’un 
mercat molt més còmode i segur que ha funcionat 
de molt bé aquest estiu, que es la època de l’any on 
l’afluència de gent es màxima. 

• Per què és tan important la diversificació de 
l’economia i cap a quins sectors s’està orientant?
La diversificació de la nostra economia local és 
prioritària per generar nova ocupació sostenible 
en temps. Hem canviat la mentalitat i estem tren-
cant la dependència estructural del sector energè-
tic, però això no és gens fàcil i ha de ser una labor 
de planificació i  persistència amb un objectiu clar. 
El futur passa per ser referents en el desenvolu-
pament d’un pol d’indústria basada en les tec-
nologies de la informació com a eina per oferir 
serveis tecnològics a d’altres activitats industrials. 
Per això és fonamental la connexió de fibra òptica 
al polígon.
Estratègicament som un punt logístic molt va-

totes les obres municipals, que afavoreixen la con-
tractació d’aturats.  

• Es pot ser optimista respecte a la reducció del 
nombre d’aturats al nostre municipi? 
Som conscients que la nostra taxa d’atur és baixa 
en comparació al nostre entorn, però això no ens 
fa relaxar-nos en la recerca de noves oportunitats 
pels aturats i també pels treballadors en actiu que 
mitjançant la formació milloren les seves capaci-
tats i poden accedir a llocs de treball de més qua-
litat i millor remunerats. 

• El desplegament de la fibra òptica està en una 
nova fase en la que ha d’arribar a les llars.  Quan 
estarà enllestida i quins avantatges suposarà per 
a les persones?
El desplegament iniciat al polígon industrial ha 
suposat que actualment tinguem més de 30 em-
preses connectades, entre les que hi figuren les 
més importants que estan treballant a ple ren-
diment a través de la nostra xarxa de dades amb 
gran nivell de satisfacció.

Ara tenim pensat llançar una promoció de servei 
residencial per als veïns,  amb preus molt atrac-
tius pels voltants del Nadal, amb possibilitats de 
connexió les primeres setmanes de gener. Actual-
ment  estem tancant acords per poder ofertar TV, 
Telefonia  i Internet . Aquesta inversió  suposarà 
l’arribada de fibra al veïns i això els permetrà dis-
posar d’una velocitat de transmissió de dades no 
existent actualment i que millorarà molt les possi-
bilitats de rebre multitud de serveis per la línia de 
dades de les llars a traves d’Internet. 

• Hi ha previstos més desplegaments d’aquesta 
infraestructura en el futur?  
Sí. Està en estudi i dins del proper any ampliar a 
una nova zona de fibra a l´Hospitalet de l´Infant  
i està contemplat al projecte i és la nostra inten-
ció fer arribar en un futur aquest servei als nu-
clis de Vandellòs, Masriudoms, Masboquera i 
l´Almadrava. 

lorat per les empreses i això s’ha de continuar 
potenciant amb el desenvolupament del Polígon 
les Tàpies II. La incorporació d’IDETSA com a 
operadora de Telecomunicacions permetrà apro-
par la nostra aposta cap a una societat del conei-
xement  i noves tecnologies  i ser atractiva a la 
nova inversió.  Així com continuar potenciant les 
possibilitats d’inversions de la  industrial turística 
del municipi, que ha de créixer més. Tot això sense 
deixar de banda tot el sector industrial amb una 
determinada especialització energètica i cercant 
espais per la reconversió agroalimentària.
 
• Quins són els punts forts de la proposta for-
mativa d’IDETSA? 
Puc destacar l’alt grau d’ocupabiliatat dels cur-
sos, sobretot aquells que estan relacionats amb els 
Certificats de professionalitat del SOC, que són 
de més llarga durada. La  formació d´IDETSA 
està dirigida a ampliar els coneixements teòrics i 
pràctics en diferents àrees de l’empresa, buscant 
contínuament  millorar el currículum i les possi-
bilitats de trobar feina.

• Quines altres iniciatives es duen a terme per 
reduir la taxa d’atur? 
Tota la nostra àrea està destinada a aquest gran 
objectiu, els ajuts a l’autoocupació i els diferents 
ajuts als empresaris locals, l’existència d’un Viver 
Tecnològic, l’extensió de l’operadora de Teleco-
municacions,  la formació a persones aturades, els 
programes integrals de Garantia juvenil, el servei 
d’orientació laboral, l’àrea de coworking, el servei 
d’empresa i l’àrea comerç, i aquí li hem de sumar 
els plans d’ocupació municipals anuals, els conve-
nis amb grans empreses locals i inclús els plecs de 

Miguel Ángel  Garcés es 
regidor d’Empresa, Comerç 

i Energia; i Ocupació 
i Emprenedoria. La 

diversificació dels sectors 
econòmics del municipi i la 

seva dinamització i enfortiment 
són les principals tasques que 

es treballen des d’aquestes 
àrees estratègiques.

Hem canviat la mentalitat i estem 
trencant la dependència estructural 

del sector energètic
“

“

ENTREVISTA AL REGIDOR
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De vegades, els ciutadans po-
dem tenir la sensació que 
en política sols en consulten 

cada quatre anys per a decidir en-
vers la governabilitat de les diferents 
administracions, votant el partit que 
més ens agrada o al que ens sentim 
més propers. Ens podem queixar de 
les actuacions dels governants, de 
les inversions que fan, de com es 

gasten els diners, però poca cosa 
més hi podem fer. A nivell local són 
molts els Ajuntaments d’arreu que 
des de fa anys han implementat me-
canismes de participació ciutadana 
en diferents àmbits. Al nostre muni-
cipi la proposta d’instaurar pressu-
posts participatius figurava en la ma-
joria de programes electorals, si bé 
amb diferents graus d’amplitud. De 

moment, tots plegats ens hem po-
sat d’acord per començar a establir 
mecanismes que us permetin opinar 
sobre les inversions a realitzar per 
l’Ajuntament.

Des del nostre grup us animem 
a participar, a opinar, a suggerir. 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és 
de tots els que hi vivim i no ens po-
dem desentendre del seu futur i de 

com volem que sigui. Tots plegats 
podem assolir un municipi millor, del 
que tots en sentim orgullosos. Que 
aquest mecanisme participatiu vagi 
a més solament depèn de tu. Parti-
cipa!!

L a tardor és l’època de l’any que 
es dóna l’inici un altre cop de la 
rutina després del període de 

vacances. S’escurcen els dies i les 
temperatures comencen a davallar i 
segur que més d’un podem arribar a 
patir el que psicològicament s’anome-
na “síndrome postvacacional”..

També és quan s’inicia un nou 
curs escolar. La novetat d’aquest nou 
curs és la jornada continuada que han 

encetat els centres educatius de pri-
mària del municipi.

Una jornada que ha estat 
finalment autoritzada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya després de presentar un 
projecte que compleix amb els requi-
sits per poder formar part del pla pilot 
de jornada continuada i que té el con-
sens de tota la comunitat educativa.

Aquesta tardor també ha co-

mençat d’una forma més dinàmica 
i participativa, s’han engegat els 
Pressupostos Participatius en els 
que tots i totes podreu proposar i 
decidir a què voleu que es destini 
una part del pressupost municipal. 
Aquesta és una proposta que l’hem 
treballat conjuntament tots els grups 
polítics que estem a l’Ajuntament, 
ja que era una proposta amb la que 
vam coincidir als nostres programes 

de les darreres eleccions munici-
pals.

Un dels objectius que es pretén 
amb aquesta iniciativa és donar veu 
i vot a la ciutadania en la presa de 
decisió sobre una part del pressupost 
municipal. També es vol aconseguir 
millorar els canals de comunicació 
entre l’Ajuntament i els veïns creant 
espais de debat i reflexió al final dels 
quals hauran de sortir les propostes 
que finalment es portaran a votació.

L’import que es destina a aques-
ta iniciativa és de 200.000€ del pres-
supost municipal.

Us animem a participar per poder 
fer entre tots un municipi més nostre.

TREBALLEM JUNTS!
Cristina Borràs

La gent d’esquerra seguim tre-
ballant per un millor municipi, 
més net, més transparent i 

més participatiu. 
Vàrem presentar una moció al 

ple del nostre Ajuntament per tirar 
endavant uns pressupostos parti-
cipatius de cara a l’exercici 2017. 
Tots els grups polítics presenta al 

consistori portàvem aquesta inicia-
tiva als programes, així que hi va 
haver consens. Ara mateix ens tro-
bem en ple procés participatiu, de-
bat i selecció de les propostes que 
els ciutadans han fet arribar. Cre-
iem que el pressupost és l’eina clau 
en la gestió municipal i d’aquesta 
manera hem aconseguit apropar-la 

al ciutadà. Aquesta és una iniciati-
va que sabem complexa, per això 
caldrà temps per adaptar-nos polir 
alguns aspectes i millorar, entre 
tots, el seu funcionament. Esperem 
que les veïnes i veins dels nostres 
pobles puguem accedir a la gover-
nança local de manera més natu-
ral i propera.  També volem que el 

ciutadà s’impliqui en la millora  del 
procés participatiu. aportant idees i 
suggerències per seguir tenint una 
bona eina per dissenyar la política 
de proximitat.

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

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

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

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

Em quedo perplexa en sentir opini-
ons de directors de diaris, politòlegs 
o opinadors envers el fet d’anar a 

terceres eleccions. Quedi dit que ni al 
meu grup, la FIC, ni a mi, anar a votar no 
ens fa mandra ni por.

Penso que el problema polític actual 
raPenso que el problema polític actual rau 
la llei electoral i vull explicar un dels mo-
tius, segons el nostre grup municipal, que 
ens ha portat a aquesta situació.

L’any 1985 s’aprovà la LOREG, una 
llei per regular el sistema electoral que 

entre el 1999 i 2015 ha sofert moltes mo-
dificacions importants. Per ser aprovada 
havia d’assolir 3 aspectes:

1. Determinar que la circumscripció 
electoral fos la província cosa que, se-
gons diuen d’alguns experts com el Dr. 
Esteban Mestre “ La manipulació de la 
dimensió del districte sol ser una espècie 
de tupinada prèvia que realitzen els grups 
de pressió per predeterminar el resultat 
de les eleccions” Atorgar a cada província 
dos diputats directament és menystenir el 
vot, perquè és el Senat la Cambra de Re-

presentació Territorial. Això sumat al Sis-
tema d’Hondt beneficiava el bipartidisme.

2. En conseqüència es va aconse-
guir l’objectiu de castigar electoralment 
al Partit Comunista, fet que encara per-
dura. Només cal mirar el nombre de vots 
i escons del PCE i comparar-ho amb la 
resta. Quelcom similar passa ara amb el 
PACMA.

3. Donar als partits nacionalistes pe-
rifèrics l’aparença d’estat descentralitzat i 
poder utilitzar-los a conveniència sabent 
que mai tindrien oportunitat de governar.

Però hem arribat a un punt en què 
aquest sistema ha fallat. Ja no són dos 
els partits que es reparteixen el 85 o 90% 
d’escons, ara només n’assoleixen el 60%.

Han entrat altres actors a escena i 
la inhabilitat dels legisladors ha provocat 
l’episodi inèdit de no aconseguir investir 
cap dels dos candidats que ho han inten-
tat.

De qui és la culpa? De ningú, aquí 
no hi ha culpables, hi ha manca de recur-
sos i voluntat política per assolir investir 
un candidat.

I és que com aquesta realitat actual, 
segons els experts, no havia de donar-se 
mai, ni s’hi va pensar en modificar per 
enèsima vegada la LOREG.

La prepotència dels grans ens ha 
portat on som. Ara esperarem a veure 
quina és la sortida.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS, UN 
MECANISME DE DEMOCRÀCIA DIRECTA

Mònica Boquera

NOUS PRESSUPOSTOS, ARA PARTICIPATIUS.

Manel Barceló

Un año más se acaba el verano 
y toca olvidarse de la playa y 
prepararse para un nuevo curso 

político, que en esta ocasión promete 
ser especialmente interesante.

De más a menos, el tema capi-
tal de esta reentré es la formación de 
un gobierno en España. Todo indica 
que no habrán movimientos de im-
portancia hasta después de las elec-
ciones gallegas y vascas, de cuyo 

resultado dependerá que se desblo-
quee la situación. O no, porque inclu-
so con un hipotético apoyo del PNV 
a la investidura de Mariano Rajoy, 
aún faltaría un voto. La cuestión es 
si el Sr. Sánchez será capaz de dejar 
de pensar en su continuidad al fren-
te de un PSOE al que está llevando 
elección tras elección a los peores 
resultados de su historia, o se man-
tendrá en el pertinaz no, lo que nos 

abocaría al ridículo de unas terceras 
elecciones generales en un año.

El segundo tema, ya más des-
cafeinado, es el mal llamado procés. 
En pocos meses sabremos si el Parla-
ment de Catalunya decide romper con 
la legalidad y enfrentarse a las conse-
cuencias jurídicas que de ello se deri-
ven. Entretanto habrá una moción de 
confianza, una ya anunciada propues-
ta de referéndum (que ya advertimos 

no tiene encaje en la Constitución) 
y seguirá la parálisis  en Catalunya, 
donde los temas que preocupan al 
ciudadano se postergan en favor del 
quimérico proceso. Lo cierto es que se 
aprecian cada vez más signos de can-
sancio y disensión en el movimiento 
independentista, palpable en la drásti-
ca bajada en la participación del último 
11 de septiembre.

Y no puedo dejar de hablar de 
nuestro municipio, y de su gobierno, 
aunque dejo una pista: en campaña 
nos comprometimos a ser la voz de 
todos los habitantes de Vandellós-
l’Hospitalet de l’Infant, que es justo lo 
que no escuchan algunos.

REFLEXIONES POST VERANIEGAS

Sílvia Pujol

Elidia López

TERCERES ELECCIONS?

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

Octubre 2016
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FESTA MAJOR DE VANDELLÒS DE L‘ANY 1929

Tenim informació dels actes de la Festa 
Major de l’any 1929  gràcies a la crònica 
que el corresponsal de Vandellòs va trame-
tre a la Revista de Tivissa, publicació d’àm-
bit comarcal, de bon nivell cultural, que es 
publicava abans de la Guerra Civil.

Segons aquest corresponsal va ser una 
festa molt lluïda per la concurrència de tres 
factors destacats, el primer dels quals “la 
causa principal ha estat la bona collita d’en-
gany en quantitat, qualitat i preu”.

En aquells moments, el principal conreu 
del terme era l’ametller, el qual ocupava 
una extensió d’uns 1500 jornals, amb les 
diferents varietats de “mollar”, “del rofes”, 
“llargueta o del desmai” i “forta”. Tanmateix,  
el conreu de l’avellaner, iniciat a  comença-
ment de segle com a conseqüència de la 
plaga de la fil·loxera, s’anava incrementant. 
Vandellòs produïa uns 3000 sacs d’avella-
nes anuals. 

El segon factor era “el debut de la banda de 
música que ha organitzat, en breu temps, la 
perícia, zel i constància de l’estimat Manuel 
Barceló, secretari de l’Ajuntament, amb la 
cooperació del jove coadjutor de la parrò-
quia Mn. Josep M. Torres”. Realment va ser 
molt meritòria la labor del Sr. Manelet, el 
qual, en un hivern,  va ensenyar solfeig a 
24 joves del poble, amb l’únic ajut del vicari, 
essent ell sol qui s’ocupà de l’ensenyament 
i maneig de tots els instruments. 

Com a tercer factor destacat,  la presència 
de Marià Cañardo, ciclista   guanyador de 
l’onzena Volta a Catalunya, celebrada  del 
9 al 15 de setembre, poc dies abans de la 
festa major.

Marià Cañardo fou un heroi llegendari del 
ciclisme català, guanyador de 7 Voltes a 
Catalunya (un record gairebé insuperable), 
i amb destacades classificacions tant al 
Tour de França com  a la Vuelta d’Espanya.

La festa va començar el dimecres, dia 25, 
amb un repic de campanes  i les salves de 
morterets. Cap al tard, la banda inicià la 
cercavila, i “fou llavors que esclatà i es des-
bordà l’entusiasme popular en veure que 
un grapat de jovenets, després de no haver 
regatejat cap mena d’esforç i sacrifici per-
sonal, aconseguiren donar la sensació d’un 
conjunt harmònic. Però  l’entusiasme arribà 
al vespre, després de sopar, en donar un 
concert a la plaça pública: fou llavors que 
els meritíssims director i subdirector foren 
felicitats i abraçats amb fruïció en presèn-
cia de tot el poble”.

Dia 26.- A primera hora: cercavila per la 
banda local, arribada de la banda-orques-
trina de Mont-roig i de la banda del regi-

ment Luchana de Reus, que acabava de 
guanyar el Certamen de bandes militars a 
l’Exposició, a Barcelona.

Tot seguit, processó presidida per les au-
toritats: alcalde Josep Gil (Quico Santo) i 
la resta d’ autoritats locals. Acompanyà la 
processó la música de les tres bandes. A 
continuació Missa Major.

A la sortida de missa, cursa de bicicletes 
amb la participació de Marià Cañardo. La 
comissió de festes, en agraïment per la 
deferència d’haver acceptat la invitació, 
l’obsequià amb un rellotge d’or “amb molt 
expressiva dedicatòria”.

A la tarda, a l’envelat, ball amb les bandes 
de Mont-roig i Luchana.

A la nit, focs artificials. A continuació, a la 
plaça de Dalt,  concert ofert per la banda 
Luchana. Finalment, a l’envelat,  ball de nit, 
fins a la matinada.

Dia 27.- Al matí, les mateixes funcions reli-
gioses que el dia anterior i “idèntica anima-
ció per tot arreu”. A la tarda, ball de socie-

tat, sempre amb les dues bandes. A la nit,  
focs d’artifici, concert i ball.

Dia 28.- Comiat de la banda del regiment  
Luchana de Reus i, a l’envelat, ballada de 
sardanes  per la banda de Mont-roig.  Tarda 
i nit, ball de societat amb la mateixa banda.

Dia 29.- Comiat de la banda de Mont-roig. A 
la tarda, cucanyes, amb esplèndids premis,  
amenitzades per la banda local. A la nit, ball 
de societat  a càrrec de l’esmentada banda.

El corresponsal acaba la crònica manifes-
tant que la festa major de Vandellòs mai 
havia estat “tan completa i amb tanta aflu-
ència de  forasters”, en definitiva “un èxit 
sense precedents i una festa de pau i de 
cultura”.

Aquesta festa major fou la darrera en què  
els actes nocturns foren il·luminats amb 
“petromax”, puix que Francesc Xavarria  
(Paco de la llum) tenia ben avançades les 
obres de la central elèctrica de Pratdip, la 
qual portaria l’enllumenat elèctric als princi-
pals nuclis del municipi, el mes de maig de 
l’any següent.

Joan Vernet i Borràs

Episodis de la nostra història

 La banda de música encara segueix activa 87 anys después.

Marià Cañardo, un dels millors ciclistes catalans de la història
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Tres agents de la policia local de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant han pres pos-
sessió de la seva plaça de funcionaris del 
cos un cop han finalitzat el curs a l’escola 
de policia de Catalunya. En un acte que 
ha comptat amb la presència de l’alcalde 
del municipi, Alfons Garcia, el regidor de 
Seguretat i Protecció Civil, el sots-inspec-
tor i el caporal de la Policia Local; els tres 
agents han pres possessió del càrrec i 
han promès exercir-ne les funcions. Pos-
teriorment, han rebut la seva placa identi-
ficativa de mans de l’alcalde.

Amb la reincorporació dels tres agents 
que estaven fent la seva formació, tam-
bé ha pres possessió del càrrec interí 
per la temporada d’estiu una altra agent, 
de manera que per aquesta temporada, 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant comp-
tarà amb quatre agents més amb la fi-
nalitat de donar resposta a l’augment de 
població que experimenta el municipi du-
rant aquests mesos. Donat que ja hi ha 

tres agents per cobrir substitucions, per 
aquesta temporada d’estiu 2016 només 
ha estat necessària una nova contracta-
ció per complir amb les necessitats del 
servei.

Els agents duran a terme les tasques de 
policia de proximitat, vetllaran per la se-
guretat i atendran les possibles necessi-
tats dels ciutadans amb especial atenció 
a la vigilància en les zones de platja, cen-
tres comercials, i al mercat ambulant dels 
diumenges, ja que aquest estiu s’ha po-
sat en funcionament una operativa polici-
al conjunta amb els Mossos d’Esquadra 
per combatre la presència dels manters.

Tres agents de la policia local prenen 
possessió com a funcionaris del cos

El ple de l’Ajuntament aprova 
una moció per reclamar un servei 

ferroviari de qualitat

L’Ajuntament instal·la bandes 
reductores de velocitat a la 

carretera de Móra

El ple de l’Ajunta-
ment de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’In-
fant va aprovar una 
moció conjunta del 
PSC, CiU, ERC i la 
FIC en la que, des-
prés d’un estiu ple 
d’incidències en la 
xarxa de trens de 
Catalunya amb una especial afectació en la línia que 
passa per l’Hospitalet de l’Infant, es demana al govern 
espanyol i a ADIF un servei de rodalies de qualitat per 
a que no es repeteixin imatges com les d’aquest estiu 
quan en més d’una ocasió els trens s’han quedat aturats 
durant hores a prop de l’estació de l’Hospitalet de l’Infant 
deixant atrapats centenars de passatgers. 
Tal com s’explica en el text de moció, aquest estiu la línia 
R-16 que transcorre pel terme municipal de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant ha patit els fets lamentables del 
passat 7 i 25 de juliol a l’alçada de l’Almadrava i cal tenir 
en compte que els veïns i visitants del municipi són usu-
aris afectats per la manca d’inversions i de les millores 
necessàries a la infraestructura, que deriven en un servei 
deficient.
Així, el ple va acordar exigir al govern de l’Estat espanyol 
un calendari dels treballs que mostri el compromís de dur 
a terme les obres tants anys reivindicades. Aquest com-
promís, pel que fa al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant ha d’incloure el calendari d’execució de les in-
versions relatives a la nova línia d’alta velocitat, amb es-
pecial esment a les obres del Túnel de la Rojala i la nova 
Estació de Viatgers de l’Hospitalet de l’Infant. Els acords 
de la moció també insten al Govern de l’Estat a esmenar 
el més aviat possible les afectacions de la xarxa viària al 
seu pas pel municipi. 

L’Ajuntament de Van-
dellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha instal·lat 
recentment bandes 
reductores de veloci-
tat a la Carretera de 
Móra, a l’alçada de la 
cruïlla amb Ramon 
Berenguer IV i Ter-
ra Alta del nucli de 
l’Hospitalet de l’Infant. La policia local va sol·licitar pren-
dre aquesta mesura per millorar la seguretat viària arrel 
d’un seguit de queixes ciutadanes relacionades amb el 
trànsit en aquella zona, ja que molts conductors de vehi-
cles a motor que circulaven per aquesta via no reduïen la 
velocitat en arribar a la rotonda de la intersecció amb els 
carrers Terra Alta i Ramon Berenguer IV. Amb l’objectiu 
d’obligar els vehicles a creuar la rotonda a una velocitat 
adequada i garantir la seguretat viària, s’han instal·lat les 
bandes reductores i també s’ha repintat la senyalització 
horitzontal del punt on conflueixen aquestes tres vies. 
Les bandes reductores es troben davant del Centre Cul-
tural Infant Pere.

El conseller d’Interior, Jordi Jané, 
va assistir dijous dia 14 de juliol 
a la reunió de la Junta Local de 

Seguretat de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, juntament amb l’alcalde del mu-
nicipi, Alfons Garcia. La reunió es va ce-
lebrar a la Casa de la Vila de l’Hospitalet 
de l’Infant.

El conseller d’Interior va fer una valo-
ració positiva de les dades de delin-
qüència del municipi que van dismi-
nuint any rere any. En destaquen la 
reducció important de robatoris amb 
força a domicili: “Aquest tipus de 
delicte que tant preocupa arreu de 
Catalunya, aquí ha baixat un 15%, 
aquesta és una dada molt signifi-
cativa i ve a dir que aquí es roba 
menys a dins de les cases”.

El conseller també va fer referència a 
altres tipus de fets delictius com ara els 
robatoris a vehicles, que han augmen-
tat en un 1,1% (passant de 89 fets a 90 
fets. 

Durant la seva visita al consistori el con-
seller també va signar el Llibre d’Honor 
de l’Ajuntament.

A la reunió també hi eren presents el 
delegat del Govern a Tarragona, Òscar 
Peris; el director general d’Administra-
ció de Seguretat, Jordi Jardí; el director 
del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 Catalunya, Federic 
Adan; el director dels Serveis Territorials 
del Departament d’Interior a Tarragona, 
Joan Carles de la Monja, entre d’altres 
autoritats. g

ELS ROBATORIS AMB FORÇA 
A DOMICILI S’HAN REDUÏT AL 

NOSTRE MUNICIPI UN 15%
La Junta local de seguretat es reuneix a la Casa 

de la Vila amb el conseller d’Interior
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El ple de l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, que es va ce-
lebrar el dijous dia 1 de setembre, 
ha aprovat el plec de clàusules per 
l’adjudicació de les obres de refor-
ma del centre assistencial polivalent 
de Vandellòs. El projecte consisteix 
en traslladar el centre de dia a la pri-
mera planta de l’edifici on es troba 
actualment amb la finalitat d’unifi-
car els serveis de fisioteràpia, cuina, 
magatzems, vestidors i altres espais 
comuns. A més, s’ampliaran les ha-
bitacions per poder tenir dormitoris 
dobles i donar cabuda a dues places 
més, de les 10 actuals fins a 12. El 
consultori mèdic se situarà a la planta 
baixa.

Fins a 6.000 euros és el valor a què 
la policia local calcula que ascendiria 
el material interceptat la matinada del 
dissabte 31 de juliol.

A banda de la campanya informativa 
per prevenir els potencials compra-
dors de les parades de manters, la 
Policia Local cobreix les tres entrades 
per carretera del nucli de l’Hospitalet 
de l’Infant, per evitar que arribin carre-
gaments de material falsificat al mer-
cat ambulant.

De la darrera operació es va decomis-
sar un carregament que contenia 121 
parells de sabatilles esportives, 110 
samarretes i 16 pantalons esportius i 
90 moneders i bosses. 

Des de principis d’estiu els agents 
col·laboren amb els Mossos d’Esqua-
dra i policies locals dels municipis de 
Cambrils i Miami Platja per reforçar la 
vigilància a les zones on es concen-
tren els manters els dies de mercat 
ambulant. 

L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET 
DE L’INFANT OBRE UNA PART DEL 

PRESSUPOST A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Els veïns del municipi decidiran a què es dediquen 

200.000 euros del pressupost d’inversions

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha posat en marxa el Pressupost 
Participatiu, un procés en què la ciutada-

nia decidirà a què es destinen 200.000 euros 
del pressupost d’inversions per l’any 2017.

Segons el disseny general del procés, l’Ajun-
tament preveu que es decideixin com a mínim 
dues inversions diferents i que cada inversió 
tingui un import màxim de 100.000 euros. L’ob-
jectiu és que els projectes resultants estiguin 
equilibrats entre els nuclis de població d’interior 
(Vandellòs, Masriudoms o Masboquera) i els de 
la costa (l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava). 

En una primera fase, qualsevol persona del mu-
nicipi podrà presentar la inversió que consideri 
necessària, tot tenint en compte que ha de ser 
una inversió que afecti a les competències mu-
nicipals, que s’ajusti a un pressupost màxim de 
100.000 euros i que es pugui concretar i avaluar 

econòmicament. Ha de ser una proposta viable 
i sostenible en el temps. Les propostes es de-
batran en diverses sessions on tothom hi podrà 
dir la seva, i d’aquestes sessions de debat en 
sortiran les inversions que es portaran a vota-
ció. Els resultats es donaran a conèixer el dia 
19 de desembre.

Les sessions de presentació general del procés 
van tenir lloc el dilluns dia 19 de setembre a Ca 
la Torre de Vandellòs i a la Casa de la Vila de 
l’Hospitalet de l’Infant. 

Els canals d’informació de tot el procés de par-
ticipació seran el web municipal i les xarxes 
socials de l’ajuntament a més dels mitjans de 
comunicació municipals. Per al disseny general 
i coordinació del procés, l’ajuntament compta 
amb el suport del gabinet CERES dedicat a la 
participació ciutadana i a la investigació socio-
lògica. g

Representants del món local, turístic i empre-
sarial del Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre es van aplegar a la Diputació de Tarra-
gona per donar suport al manifest a favor del 
Centre Turístic integrat previst en els termes 
municipals de Vila-seca i de Salou, el pro-
jecte anteriorment conegut com a ‘Barcelona 
World’. El manifest compta amb el suport de 
25 alcaldes de municipis costaners i de ca-
pitals de comarca i també dels 10 presidents 
dels consells comarcals de la demarcació de 
Tarragona.

El text de manifest, subscrit per la majoria d’al-
caldes, entre els que també hi era l’alcalde de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Gar-

cia, defineix l’aprovació del planejament urba-
nístic com  “el tret de sortida d’un gran pro-
jecte necessari per a les nostres comarques, 
pel que representa de diversificació de l’oferta 
turística, de dinamització de la nostra econo-
mia i, molt principalment, de creació de llocs 
de treball”.

Alcaldes del Camp de Tarragona i  
l’Ebre signen un manifest de suport al 
centre recreatiu de Vila-seca i Salou

El ple de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant 
aprova les obres de 

reforma de la residencia 
d’avis de Vandellòs

Una operació contra 
el “top manta” 

intercepta  material 
valorat en 6.000 €
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Un total de 1230 alumnes dels centres 
educatius de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant van iniciar el dilluns dia 12 de 

setembre l’activitat acadèmica, d’aquests, 461 
cursen estudis de secundària, 641 han comen-
çat el curs a les escoles de primària, i 122 a les 
llars d’infants.

Els alumnes de primària tenen enguany un nou 
horari com a principal novetat del curs. L’escola 
Mestral, de l’Hospitalet de l’Infant i l’escola Val-
delors de Vandellòs se sumen a partir d’aquest 
curs al pla pilot de la jornada continuada a pri-
mària després d’haver aconseguit complir els 
requisits del Departament d’Ensenyament per 
formar-ne part. L’horari escolar, per tant, s’inicia 
a les 9 del matí i elimina la pausa del migdia, de 
manera que finalitza a les 14 hores; el servei de 
menjador escolar s’ofereix de 14 a 16’30 hores.

L’adopció d’aquesta mesura al municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha estat 
adoptada amb el consens de tota la comunitat 
educativa i, tal com demana el Departament 
d’Ensenyament, compta també amb el visti-
plau del consell escolar del municipi i el suport 
de la gran majoria de les famílies. Cal recordar 
que al mes de febrer es va realitzar una en-
questa a les famílies dels alumnes per tal de 

conèixer les seves preferències respecte als 
horaris escolars. Els resultats d’aquesta en-
questa van mostrar un ampli suport a favor de 
la jornada continuada i una clara preferència 
cap a l’horari de 9 a 14h. Els criteris que avalen 
la implantació d’aquest horari són la millora del 
rendiment de l’alumnat, que és més elevat en 
les hores anteriors al migdia, l’estalvi de costos 
de desplaçament per a les famílies, afavorir la 
convivència familiar i una distribució més racio-
nal de les hores de permanència al centre que 
seran, això sí, les mateixes que amb la jornada 
partida.

Les activitats extraescolars 
s’iniciaran més aviat a la tar-
da per adaptar-se a l’horari 
dels infants que tindran així 
més temps lliure a la tarda.

Novetats en el programa 
de reutilització de llibres
Pel que fa a les ajudes direc-
tes i subvencions a les famí-
lies, l’Ajuntament de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant va 
aprovar en la darrera sessió 
plenària que es va celebrar 
el dia 1 de setembre l’am-
pliació del programa de reu-

tilització de llibres de text, que enguany també 
inclourà els de 4t curs de la ESO, de manera 
que el programa s’aplica a tota la secundària i 
al segon cicle de primària (de 3r a 6è). Amb el 
programa de reutilització de llibres els alumnes 
reben en préstec, de forma gratuïta, per part 
de l’Ajuntament els llibres que cada centre els 
lliurarà el dia d’inici del curs i que han de retor-
nar en bon estat a final de curs. L’Ajuntament 
destina 102.000 euros als programes d’ajudes 
per l’adquisició de llibres de text, 25.500 per a 
la reutilització de llibres i 77.000 més en sub-
vencions. g

EL CURS ESCOLAR S’INICIA A VANDELLÒS I 
L’HOSPITALET DE L’INFANT AMB L’HORARI 

INTENSIU COM A PRINCIPAL NOVETAT
La jornada será continuada de 9 del matí a 2 del migdia sense pausa al migdia

El nou equip directiu de l’Escola Municipal de 
Música de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
es va presentar als alumnes i pares de l’es-
cola uns dies abans de l’inici de curs. L’actual 
directora, Laura Llorens, va presentar els dos 
ajudants de direcció, Martina Almansa i Manel 
Martín, i el cap d’estudis, Diego García, que 
l’acompanyen en aquest nou curs escolar. 

La principal novetat es troba en pla d’estudis 
completament renovat i que ja es va presen-
tar el curs passat, on s’instaura la pedagogia 
de grup a les classes d’instrument. Així, s’han 
format grups instrumentals per a tots els alum-
nes ja des del nivell Iniciació 1, que correspon 
al primer any en què l’alumne aprèn a tocar 
l’instrument.

L’escola de música també adaptarà els seus 
horaris a la nova jornada compactada de les 
escoles de primària del municipi de la mateixa 
manera que ho han fet també altres activitats 
extraescolars com ara les esportives.

Al marge de les novetats, es continuarà amb 
les activitats tradicionals de cada curs entre 

les que destaquen les audicions trimestrals, 
els concerts de Santa Cecília, Nadal i fi de 
curs; i a les que s’hi afegiran audicions temà-
tiques de Halloween i Carnestoltes per a tots 
els alumnes. 

Finalment, en motiu del 35è aniversari de l’es-
cola, des de la direcció ja es treballa en un pro-
jecte comú que implicaria a tots els alumnes, 
des dels més petits als adults que hi vulguin 
participar.

Tota la informació i activitats de l’Escola Muni-
cipal de Música de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant es pot seguir a través de les xarxes soci-
als gràcies a la seva nova pàgina de Facebook.

L’Escola Municipal de Música presenta les 
novetats per al nou curs 2016-2017

El Casal d’Avis de l’Hospitalet de l’Infant 
ha realitzat una entrega de productes 
de primera necessitat a l’ONG Càritas 
Interparroquial. En concret el lot consta 
d’oli i productes de neteja que l’entitat 
social distribuirà entre les famílies ne-
cessitades a les que dóna suport ali-
mentari.

La donació del Casal d’Avis està valora-
da en uns 500 euros, fruit del que es va 
recaptar a la rifa que cada any el Casal 
duu a terme en el marc del dinar de ger-
manor de les festes de Sant Pere.

El Casal d’Avis de 
l’Hospitalet fa entrega 

de productes de primera 
necessitat a Càritas
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Amb la pavimentació d’un sol nivell han desaparegut les antigues voreres

FINALITZEN LES OBRES DEL CARRER DE 
LA FONT DE VANDELLÒS

El carrer de la Font de Van-
dellòs està ja obert a la cir-
culació des d’aquest mes de 

setembre, un cop han finalitzat les 
obres de millora urbana en el tram 
que va des de la Plaça dels Drs. 
Gil Vernet al carrer de les Flors. En 
aquest tram s’ha connectat 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; s’ha instal·lat tub d’abas-
tament d’aigua i noves connexions 
als habitatges; la nova pavimentació 
amb formigó continu d’un sol nivell 
ha fet que desapareguin les antigues 
voreres, que eren molt estretes. 
L’objectiu, segons ha explicat l’alcal-
de de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant, Alfons Garcia, és que els nuclis 
centrals dels pobles siguin atractius 
per als veïns i per als comerços.

Tot i que la previsió de finalit-
zació de les obres contemplava 
que al mes de juliol ja es pogu-
és circular pel carrer, qüestions 
tècniques alienes a l’Ajuntament 
han fet que s’allarguessin els ter-
minis i aquesta artèria principal 
del poble de Vandellòs no s’hagi 
pogut obrir al trànsit fins al se-
tembre. Des de l’Ajuntament s’ha 
agraït la paciència de tots els ve-
ïns, tant dels que han hagut de 
conviure amb les obres com de 
les persones que no han pogut 
circular durant aquests mesos 
pel carrer de la Font. L’alcalde 
ha expressat també el seu desig 
de que les empreses que s’en-
carreguin de les actuacions fu-
tures siguin més diligents en els 
treballs i compleixin els terminis 
previstos. g

El ple de l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant celebrat el dia 1 de se-
tembre va aprovar inicialment l’ordenança 
de serveis en benefici de la comunitat. Tal 
com va explicar en la seva exposició la re-
gidora Celia Ruiz, l’ordenança respon a la 
situació de crisi econòmica que ha com-
portat que algunes persones no puguin 
pagar les multes i sancions que els impo-
sa l’ajuntament quan fan alguna infracció. 
Per facilitar que aquestes persones puguin 
compensar el perjudici que provoca la in-
fracció, aquesta nova ordenança preveu 
plans de formació o la prestació d’un servei 
determinat a la comunitat d’una durada que 
estigui en consonància amb la gravetat de 
la infracció que hagin comès.

Sobre aquesta base l’ordenança ha esta-
blert trams d’edat: un primer tram que aniria 
dels 14 als 23 anys que s’entén com un pe-
ríode més formatiu en el que la compensa-

ció de la sanció econòmica suposarà que 
l’infractor passi per un tram de curs de for-
mació i un altre de serveis. En aquest tram 
d’edat es podrà accedir directament a la 
commutació econòmica pels serveis comu-
nitaris. 

En el segon tram d’edat, en canvi, comprès 
entre els 24 i els 65 anys, l’accés a aquest 
programa de prestació de serveis es realit-
zarà a través d’un estudi econòmic previ de 
la persona infractor per comprovar que real-
ment no li és possible fer front a la sanció 
econòmica que se li ha imposat.

Per determinar la durada que ha de tenir la 
prestació de serveis compensatòria, s’ha 
establert un càlcul que té en compte l’import 
de la multa que s’ha de pagar i el salari mí-
nim interprofessional. Tot i això, cal tenir en 
compte que els menors d’edat no poden fer 
més de 4 hores de serveis a la comunitat.

També al ple del mes de setembre va quedar 
aprovada l’adjudicació de les obres d’ampliació 
de la Plaça Doctors Gil Vernet de Vandellòs. 
Les obres s’han adjudicat a l’empresa Cons-
truccions Jordi Riera per un import de 162.000 
euros. Es preveu que els treballs d’ampliació de 
la plaça, que inclouen l’enderroc de l’edifici de 
Cal Guirro, comencin al mes d’octubre, després 
de les festes de Vandellòs, i compten amb un 
termini d’execució de 4 mesos.

L’aspecte final que tindrà aquesta plaça és el 
resultat d’un procés de participació ciutada-
na que va impulsar l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant i que ha donat com a 
resultat un projecte que preveu un nou pavi-
ment de pedra natural per a tota la plaça, amb 
un tractament especial a la superfície dels dos 
edificis preexistents (l’edifici de davant la Torre, 
enderrocat fa pocs anys; i l’edifici de Cal Guirro, 
que s’enderrocarà en el moment de la creació 
de la nova plaça a remodelar), que introduirà 
llambordes ceràmiques, per tal que puguin ser 
recordats. També s’hi incorporarà una pèrgola 
que permetrà disposar d’un espai cobert ade-
quat per posar una escenari desmuntable per 
actes o espectacles públics que necessitin una 
zona sobre elevada del nivell de la plaça. La re-
modelació es completarà amb nou enllumenat, 
enjardinament i mobiliari urbà.

El ple aprova una nova ordenança de 
serveis en benefici de la comunitat

Adjudicació de les 
obres d’ampliació de 
la plaça Doctors Gil 
Vernet de Vandellòs
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El festival d’acció poètica Boue-
sia va celebrar el dia 30 de juliol 
la seva desena edició a Vandellòs 
amb un recorregut per les fonts 
del poble al que va seguir un so-
par de mar i muntanya amb l’actu-
ació de més de 25 artistes.

Al llarg d’aquestes deu edicions 
s’ha consolidat Vandellòs com 
festival bouètic de referència, per 
sobre de la vila originària d’aquest 
aplec de creadors, Deltebre. És 
un dels esdeveniments de poesia 
més important dels països cata-
lans, en gran part pel gran nombre 
d’artistes, de diverses procedènci-
es, i per la concurrència i compli-
citat dels vandellosencs i entitats 
locals. 

La Bouesia concep el treball cre-

atiu com una forma de vivència i 
coneixement del territori en tots 
els seus vessants. És un esde-
veniment cultural, interdisciplinar 
i d’intercanvi entre artistes que té 
com a escenari principal el paisat-
ge. És un lloc de trobada, de festa 
i de cohesió social que recull com 
a fil conductor els diferents llen-
guatges artístics: arts visuals, po-
esia experimental, música, dansa, 
circ..., en diferents formats: acci-
ons, recitals, instal·lacions o inter-
vencions en l’espai públic.

La desena edició de Bouesia a 
Vandellòs va aportar més de 20 
propostes de poesia, música, 
dansa i acció, adreçades a totes 
les edats i gratuïtes entre les que 
destacava l’anti-homenatge al po-
eta lleidatà Carles Hac Mor.

El festival poètic Bouesia 
recorre les fonts de Vandellòs 

en la seva desena edició al 
municipi

Un any més, en el marc de les festes majors de Sant Roc de 
l’Hospitalet de l’Infant, va tenir lloc l’exposició “Art i artesania”, 
que es va poder visitar del 6 al 16 d’agost. “Art i artesania” és 
una exposició col·lectiva en la que hi participen les associaci-
ons, tallers i veïns i veïnes del municipi. L’exposició va mostrar 
veritables labors i tècniques d’artesania com ara el patchwork, 
ganxet, boixets, punt de creu, manualitats i pintura que els par-
ticipants han creat durant tot l’any.

Exposició “Art i artesania” per 
festes de Sant Roc

Més de 500 persones han optat per les visites guiades i el públic de les projeccions 
del mapping ha estat cada dia més nombrós

Un total de 3.091 persones han visitat 
els centres de patrimoni de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant durant 

els mesos de juliol, agost i setembre. Con-
cretament, el Centre de Visitants de l’Hos-
pital del Coll de Balaguer ha rebut fins a 
1.443 visites, de persones provinents, en 
gran part de Catalunya, l’Aragó, València 
o el País Basc però també amb un nombre 
significatiu de visitants estrangers de Fran-
ça, Rússia, Alemanya o Dinamarca.  Fins 
al mirador de la torre sud-oest de l’Hospital 
del Coll de Balaguer hi han pujat fins a 976 
persones.”

Per la seva banda, el Molí de l’Oli de Van-
dellòs ha acollit 672 visites, principalment 
francesos i amb una assistència rellevant 
de ciutadans catalans, aragonesos, bascos 
i valencians. 

A les visites guiades al poblat d’Hifrensa, 
l’Hospital del Coll de Balaguer, els espais de 
la guerra civil i el Molí de l’Oli de Vandellòs 
que s’han realitzat durant tot l’estiu hi han as-
sistit un total de 507 persones, de les quals 
més de la meitat han optat per la visita a 
l’Hospital de l’Infant Pere. Les visites guia-
des han registrat més assistència durant el 
mes d’agost. 

Finalment, les tres exposicions que s’han 
realitzat durant aquest estiu 2016 a la Sala 
d’Exposicions Infant Pere han registrat prop 
de 2.200 visites. La més concorreguda fou 
l’exposició “Vells i Nous Camins de Ferro” que 
commemorava els 150 de l’arribada del ferro-
carril a l’Hospitalet de l’Infant a la que s’hi van 
acostar unes 900 persones. Les altres dues 
exposicions, “Art i artesania”, d’artistes locals 

i “Arte moderno” de l’Escola Art i Quadre han 
rebut 736 i 557 visitants respectivament.

Finalment, l’assistència a la projecció de 
mapping sobre la façana de l’Hospital que 
s’ha realitzat a les nits d’estiu ha estat nom-
brosa, tenint en compte que ha estat els 
caps de setmana quan s’hi ha acostat més 
públic.g

AL VOLTANT DE 3.000 PERSONES VISITEN ELS CENTRES 
DE PATRIMONI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE 

L’INFANT DURANT ELS MESOS D’ESTIU
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L’arribada del tren va comportar canvis profunds en les persones, el poble i el paisatge

UNA EXPOSICIÓ COMMEMORA EL 150 
ANIVERSARI DE L’ARRIBADA DEL 

FERROCARRIL A L’HOSPITALET DE L’INFANT

Durant el mes de juliol es va poder veu-
re al Centre de Visitants de l’Hospital 
del Coll de Balaguer l’exposició “Vells i 

nous camins de ferro”, un recorregut que abar-
ca del 1865 al 2015 els 150 anys des de l’arri-
bada del ferrocarril a la població de l’Hospitalet 
de l’Infant.

Mitjançant una bona col·lecció d’imatges, ob-
jectes i panells explicatius, l’exposició s’es-
tructurava en tres eixos temàtics. En primer, 
l’objectiu de retre homenatge als treballadors 
ferroviaris i a les seves famílies a través de pe-
tites col·leccions particulars d’eines de treball i 
documents de ferroviaris vinculats a la població, 
i el material cedit per l’Associació Cultural Fer-
roviària de Tarragona i Província. Passant de 
les persones al paisatge, el segon eix temàtic 
explicava com el ferrocarril i la infraestructura 
vinculada van canviar la fesomia de l’Hospitalet 
de l’Infant i del seguit de poblacions veïnes per 
on hi va passar. L’estació de l’Hospitalet i el seu 
entorn, la via i tots els artefactes i estris per al 
funcionament i manteniment, entre d’altres, són 
un patrimoni públic valuós.

Per cloure la mostra, una reflexió sobre el pre-

sent i els reptes de futur que inclouen la cons-
trucció de l’estació nova de l’Hospitalet de 
l’Infant, el nou traçat amb doble via, i el desen-
volupament del Corredor del Mediterrani, qües-
tions que des del CELHI s’han anat tractant en 
altres activitats, xerrades i conferències que 

s’han organitzat per commemorar l’efemèride 
de l’arribada del tren ara fa 150 anys, un fet his-
tòric que va comportar canvis profunds en les 
persones, el poble i el paisatge i que va connec-
tar, de cop i volta, una forma de vida lligada a la 
terra amb els nous temps. g

Des del passat 13 de març, el 
“Pessebre dels Estels” de la 
Masia de Castelló, del municipi 
de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, forma part de l’Asso-
ciació Coordinadora de Pes-
sebres Vivents de Catalunya 
(ACPVC) que, amb aquesta 
nova incorporació, aglutina ja 
45 pessebres vivents de tot el 
territori català. L’acte d’adhesió 
a aquesta entitat cultural va te-
nir lloc en el marc de la XXVI 
Assemblea de l’ACPVC, ce-
lebrada a la localitat de Santa 

Pau (La Garrotxa), a la qual hi 
van assistir sis representants 
locals.  

Per a aquesta representació 
que des de fa 18 anys s’ofereix 
al petit nucli despoblat de la 
Masia de Castelló, l’adhesió a 
l’ACPVC suposa estretir signi-
ficativament els contactes amb 
les manifestacions culturals 
veïnes, compartir i col·laborar 
en enfortir i difondre la cultura 
tradicional i popular del nostre 
país.

La idea de sumar-se a l’ACPVC 
va sorgir dels organitzadors del 
Pessebre dels Estels (l’Asso-
ciació Masia de Castelló, amb 
el patrocini de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant i ANAV, la col·laboració de 
diverses entitats i empreses i 
el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya), després de veure’l 
consolidat i de superar totes 
les expectatives de públic en la 
darrera edició, en rebre més de 
6.000 visitants.

L’aula de cant 
de l’Escola 
Municipal de 
música de 
Vandellòs i 
l ’Hosp i ta le t 
de l’Infant va 
oferir el darrer 
cap de setma-
na d’agost el 
concert “Lírica a la Fresca”. Quatre sopra-
nos, una mezzosoprano, dos tenors i un 
pianista foren els encarregats d’omplir els 
jardins de Ca la Torre de Vandellòs amb un 
repertori consistent en una selecció d’àri-
es i duos d’òpera, opereta i musicals. La 
recaptació va anar a benefici de la Lliga 
Contra el Càncer de Vandellòs. L’aula de 
cant de l’Escola Municipal de Música la in-
tegren les sopranos Carmen Traver, Laia 
Gil, Helena Sabaté i Susanna Sarrà; la 
mezzo Judith Galindo i els tenors Andreu 
Sabaté i Toni Garrido, els acompanya el 
pianista Ivan Oechsle.

El Pessebre dels Estels s’integra a la 
Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya

La lírica omple els 
jardins de Ca la Torre 
de Vandellòs amb un 

concert a la fresca
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S’ha convertit en una de les activitats més esperades i consolidades del calendari

E l mes de setembre s’inicia tradicional 
amb el Mercat Medieval de l’Hospita-
let de l’Infant, que enguany va arribar 

a la seva XXI edició convertit en una de les 
activitats més esperades i consolidades del 
calendari d’estiu del municipi. 

Durant tres dies, al nucli antic del poble i al 
voltant de l’Hospital gòtic s’hi van desplegar 
un centenar de parades de productes d’ar-
tesania, alimentació d’elaboració tradicional 
o teràpies naturals entre altres. Per a les 
tres jornades de recreació històrica es van 
oferir activitats molt diverses com cercavi-

les, espectacles de circ, música, exhibicions 
de falconeria i mostra d’oficis tradicionals 
així com un seguit de propostes lúdiques 
per als infants.

Un dels actes més concorreguts va ser, 
però, el sopar medieval amb l’espectacle 
“Cirkifoc” a la Plaça Berenguer d’Entença 
que va exhaurir les places disponibles amb 
molta antel·lació.

El 21è Mercat Medieval es complementa-
va amb una oferta gastronòmica que van 
posar a l’abast del públic diversos restau-

rants del municipi amb uns menús medi-
evals.

Amb aquesta festa de recreació històrica, 
l’Hospitalet retorna a l’època medieval quan, 
al voltant de l’Hospital del Coll de Balaguer 
fundat per l’Infant Pere al 1344, es va bastir 
el nucli de població que donaria lloc al poble 
de l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta edició del 
Mercat Medieval ha pres especial protago-
nisme ja que precisament aquest estiu ha re-
obert al públic l’antic Hospital, el monument 
més emblemàtic del nucli i el més important 
testimoni de la seva llarga història. g

L’HOSPITALET DE L’INFANT RECREA EL PASSAT 
MEDIEVAL DE LA POBLACIÓ EL PRIMER CAP DE 

SETMANA DE SETEMBRE

El divendres dia 29 de juliol es va celebrar 
la segona edició d’un de la Nit del Comerç, 
un esdeveniment que proposa combinar 
les compres amb l’entreteniment. Amb 
l’objectiu de dinamitzar i donar a conèixer 
l’oferta comercial del municipi, la nit del di-
vendres dia 29 de juliol, fins a 41 comerços 
de l’Hospitalet de l’Infant van restar oberts 
al públic entre les 8 del vespre i les 12 de 
la nit. Degustacions de productes gastronò-
mics, promocions i demostracions en boti-
gues, regals, descomptes i promocions són 
algunes de les sorpreses que van preparar 
els comerços participants que els assistents 
van trobar repartits en tres zones diferencia-
des amb el seu propi ambient, tipologia de 
comerços i proposta d’activitats complemen-
tàries per cadascun. Els espais foren la zona 
d’entreteniment a la Via Augusta, la zona de 
salut i benestar a la Plaça de l’Almadrava i la 
zona juvenil a la Plaça de l’Església.

La fira “Fruits de la Terra” va 
cloure la seva cinquena edi-
ció amb un balanç de prop 
d’un miler de tastos repartits 
en les 15 parades que van 
estar obertes al públic els 
dies 1 i 2 de juliol.

La mancomunitat que aglu-
tina els municipis de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
Tivissa i Pratdip (MIDIT) és 
l’encarregada d’organitzar 
aquesta mostra del producte 
local, la cuina i la clotxa de 
les Terres de Mestral que ha 
arribat a consolidar-se amb 
aquesta cinquena edició. La 
fira s’iniciava el divendres al 
vespre a la Plaça Catalunya i 
en totes dues jornades hi va 
haver activitat fins la una de 
la matinada.

Tapes, tastos, artesania i 
parades de productes de la 

terra es combinaven amb 
les actuacions musicals a les 
que va donar el tret de sorti-
da l’Escola Municipal de Mú-
sica de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant, a aquesta la 
van seguir grups de música 
dixie. Les actuacions de “Los 
3 juanetes del Apocadixie” i 
de “Swing Airlines” anaven 
acompanyades de classes 
de LindyHop; també hi van 

actuar “La Vella Dixieland” i 
“Big Mama Montse & Tòfol 
Martínez Band”.

A més dels 850 tastos que 
es van distribuir entre els 
assistents, es van sortejar 
estades de cap de setma-
na en cases rurals, menús 
en restaurants o rutes en-
tre els que participin en els 
tastos.

Més de quaranta 
establiments locals 

surten al carrer en la 2a 
Nit del Comerç

Un miler de tastos repartits a la 5a fira 
“Fruits de la Terra”
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que va començar al 2012 quan el programa-
dor informàtic José M. Chacón i l’economista 
Javier Chacón van començar aquest projecte 
a una habitació de casa seva. Avui, compta 

L’empresa Toro Advertising, amb seu al Viver 
Tecnològic del polígon Les Tàpies de l’Hospita-
let de l’Infant, ha vist reconeguda fa poc temps 
la seva labor dins del món del màrqueting de 
resultats. I és que ha estat nominada al Top 20 
de les empreses de màrqueting de resultats a 
nivell mundial del Performance Marketing Blue 
Book, propietat de la corporació nord-america-
na mThink LLC, i considerat el més prestigiós 
del sector a nivell mundial per la seva investi-
gació independent. Així, s’ha convertit en l’úni-
ca empresa de capital espanyol i una de les 
poques europees en aconseguir aquesta fita.

Aquesta nominació és el resultat d’un treball 

Toro Advertising, marketing de 
resultats de nivell internacional

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

amb una plantilla de 12 treballadors i treballa 
amb afiliats i anunciants a més de 90 països 
d’Europa, Àsia i Amèrica, principalment. Les 
seves campanyes publicitàries s’inclouen dins 
del conegut com màrqueting de resultats, que 
és una modalitat de màrqueting digital con-
sistent en que l’anunciant només pagui pels 
resultats aconseguits. Els seus clients són 
empreses nacionals i internacionals com ara 
Adeslas, OCU, Trivago o William Hill.

Des de l’any 2015, Toro Advertising pertany a 
Barcelona Tech City, una associació empresa-
rial que acull tot tipus d’empreses del sector 
digital i tecnològic.

Erferis ex eum labo. Ecus aut voloribus seriti aut

IDETSA i l’entitat finan-
cera Caixabank han 
formalitzat el préstec 

de 500.000 euros que 
es destinarà a realitzar la 
inversió necessària per 
desplegar la xarxa de fi-
bra òptica al municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant. Actualment, 
el municipi ja disposa 
d’aquesta infraestructu-
ra de telecomunicacions 
d’alta velocitat als polí-
gons industrials de Les 
Tàpies I i II, i també als 
edificis municipals. En 
aquesta fase d’implanta-

ció, l’alta velocitat arribarà 
també a les llars, en un 
primer moment a una part 
de l’Hospitalet de l’Infant i 
en les fases successives 

als veïns de tots els nu-
clis del terme municipal 
que tindran l’opció d’abo-
nar-se al servei de fibra 
òptica.g

ES FORMALITZA L’OPERACIÓ 
FINANCERA PER DESPLEGAR 
LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI

IDETSA ha posat en marxa una nova eina de ges-
tió de les ofertes de feina per la borsa de treball en 
la que a través de la pàgina web www.idetsa.net les 
empreses i institucions que vulguin oferir feina es po-
den registrar i inserir les seves ofertes a la borsa de 
treball municipal. Per registrar-se, només cal emple-
nar un formulari amb les dades de l’empresa, i una 
vegada s’hagi validat el perfil, les empreses podran 
crear les seves ofertes on-line amb les característi-
ques dels perfils professionals que necessitin.

IDETSA engega una nova 
eina per la gestió de les 

ofertes de la borsa de treball

El Comitè Executiu de la Cambra 
de Comerç de Reus va realitzar 
la reunió ordinària del mes de ju-
liol a l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant en el marc 
de les trobades descentralitzades 
que la corporació realitza periòdi-
cament en diverses poblacions de 
la demarcació per poder conèixer 
les necessitats i les inquietuds del 
municipi.

Per això, abans de la reunió del 
Comitè es va realitzar una tro-
bada de treball amb l’alcalde, 
Alfons Garcia, diversos regidors 

de l’equip de govern i també amb 
els representats de les associa-
cions empresarials, comercials i 
de restauració de la localitat que 
van explicat als representants de 

la Cambra la realitat de la seva 
activitat econòmica. El president 
de la Cambra i l’alcalde van coin-
cidir en la necessitat de demanar 
a l’administració competent la cor-

recció d’algunes mancances com 
la deficient connexió ferroviària i 
la precària situació de la Nacional 
340 des del municipi fins a l’Aldea, 
una de les vies que registra més 
sinistralitat de la xarxa viària de la 
demarcació atenent la seva peri-
llositat i densitat de circulació. Pel 
que fa a les infraestructures ac-
tuals, es va coincidir en la impor-
tància de potenciar l’Aeroport de 
Reus i de demanar la construcció 
de la futura Estació Central del 
Camp per aconseguir la neces-
sària intermodalitat en el transport 
de passatgers al territori.

La Cambra de Comerç de Reus celebra la seva reunió ordinària de 
juliol al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
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Durant els dies 16, 17 i 18 de setembre, el periodista free lance suec Ingvar 
von Malmborg va visitar el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per per 
redactar un article per la revista de viatges sueca Allt om Resor. L’article tracta 
sobre el naturisme, el càmping de renom El Templo del Sol i la platja naturista 
del Torn. Von Malmborg va entrevistar el president de l’Associació d’Amics de 
la platja naturista del Torn i  la direcció del càmping per veure el funcionament  
i com es feia la gestió. També va visitar el nostre entorn com ara el Centre de 
Visitants de l’Hospital Gòtic, el Molí de l’oli i Ca la Torre de Vandellòs entre altres 
indrets d’interès cultural i turístic.

El funcionament del trenet 
turístic aquesta temporada 
d’estiu ha estat un èxit ro-
tund en aquesta temporada 
2016, amb un total de 7.500 
passatgers. L’augment del 
nombre d’usuaris ha estat 
més que notable, ja que 
l’any 2015 es va quedar 
en 3.100, cosa que implica 
un creixement que frega 
el 150%. La clau d’aquest 
increment ha estat la col-
laboració entre els munici-
pis de Vandellòs i l’Hospita-

let de l’Infant i Mont-roig del 
Camp, que van signar un 
conveni al mes de juny per 
compartir el recorregut en-
tre els nuclis de l’Hospitalet 
de l’Infant i Miami Platja. El 
trenet ha circulat entre el 
24 de juny i l’11 de setem-
bre tot i que ha estat durant 
la segona quinzena de juli-
ol i tot el mes d’agost quan 
ha registrat una demanda 
més gran i ha arribat a pun-
tes de gairebé 400 usuaris 
per dia.

L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha rea-
litzat durant aquesta temporada d’estiu més de 200 enquestes a les 4 platges 
del municipi. Mitjançant aquestes enquestes s’han rebut valoracions molt po-
sitives sobre l’atenció rebuda als punts d’informació turística i els serveis que 
més bona puntuació obtenen són els de socorrisme i salvament i la sensació 
de seguretat que ofereixen les platges del municipi. També es valoren altres 
aspectes com la neteja, l’atenció i l’acollida al turista.

Press trip d’un periodista suec a 
Vandellòs i l’Hospitalet

Es tracta de grans peces de ciment i carbonat de calci per fer créixer la flora i fauna 
marines formant un escull

La col·laboració entre 
municipis, clau de l’èxit del 

trenet turístic

La seguretat a les platges, el més ben 
valorat entre els banyistes

L’empresa Repsol ha 
instal·lat aquest estiu cinc 
biòtops a la platja de l’Are-

nal de l’Hospitalet de l’Infant. 
Els biòtops són grans peces 
d’obra i pedra, d’entre 1,30 i 2 
metres  d’alçada, per 1,5 me-
tres d’amplada. Pesen entre 
1.000 i 2.000 quilos i estan fe-
tes d‘un ciment de PH neutre i 
carbonat de calci que atrau la 
flora i la fauna marines tot for-
mant un escull. 

Aquestes estructures incorpo-
ren un innovador sistema de 
boia intermèdia que fa que la 
cadena sobrant de la boia que 
sura quedi en suspensió i no es 
malmeti el fons marí quan hi ha 
temporal. Quan acaba la tem-
porada d’estiu, només cal que 
dos professionals del busseig 

es desplacin al punt on es troba 
cada boia per treure la cadena 
que va des de la boia intermè-

dia fins la superfície. La resta 
de l’estructura i tota la flora i 
la fauna que hi creix es queda 

on està fins l’estiu següent. Les 
boies es localitzen per mitjà 
d’un GPS. g

L’HOSPITALET DE L’INFANT DISPOSA DE CINC BIÒTOPS A 
LES PLATGES AMB EL PATROCINI DE REPSOL

Turisme
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L’Hospitalet de l’Infant serà 
la capital catalana del paddle 

surf el proper 22 d’octubre

Fins a 15 quilòmetres de costa en 
el recorregut més exigent són els 
que hauran de recórrer els parti-
cipants a la prova de paddle surf 
que tindrà lloc a l’Hospitalet de 
l’Infant el proper 22 d’octubre. El 
municipi es convertirà així en la 
capital catalana d’aquest esport 
ja que la prova Costa Catalana 
SUP (Stand Up Paddle) Challen-
ge 2016 és puntuable per a la 
Copa d’Espanya de SUP Race, 
una de les competicions més im-
portants a nivell estatal i serà la 
primera vegada que una prova de 
la Copa d’Espanya es disputa a 
Catalunya.

El fet que hagi estat l’Hospitalet 
de l’Infant l’indret escollit per la re-
alització d’aquesta prova suposa-
rà, tal com ha apuntat la regidora 
de turisme, Elidia López, un gran 

actiu per atreure visitants al mu-
nicipi, i a més, ha afegit que les 
platges de l’Hospitalet de l’Infant 
que es caracteritzen per la seva 
accessibilitat i les aigües transpa-
rents i tranquil·les, fan que el mu-
nicipi sigui ideal per a la pràctica 
d’aquest esport.

El paddle surf és una modalitat de 
surf que gaudeix de molta popu-
laritat ja que consisteix en lliscar 
sobre l’aigua damunt de peu so-
bre la taula amb l’ajuda d’un rem 
o pala com a mitjà de propulsió. 
La principal diferència amb el 

surf és que no necessita l’onada 
i es pot practicar a mar obert, en 
ports, llacs, rius o qualsevol gran 
massa d’aigua.

Els organitzadors preveuen que 
la prova serà un èxit i han esta-
blert diversos recorreguts per a 
que la prova estigui el més oberta 
possible a molts tipus de públic. 
En aquest sentit, la prova més 
exigent consistirà en 15 quilòme-
tres de recorregut però n’hi haurà 
una altra de 5 quilòmetres que es-
tarà oberta a més competidors. A 
més, també hi haurà circuits més 

reduïts per a les categories Sub 
18 i Sub 16 (menys de 18 i menys 
de 16 anys, respectivament).

Per acabar d’arrodonir la jornada, 
s’ampliarà l’oferta posterior a la 
competició amb parades de ma-
terial per a la pràctica del paddle 
surf i d’artesania, food trucks i ac-
tuacions musicals.

L’alcalde de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant, Alfons Garcia, ha 
felicitat tant els organitzadors com 
la regidoria de turisme i ha desta-
cat que aquesta és una “oportu-
nitat per oferir els 10 quilòmetres 
de platges amb màxima qualitat 
tant de les aigües com de la sorra 
a col·lectius emergents”, des de 
l’Ajuntament, ha finalitzat l’alcalde, 
ens dedicarem a facilitar les condi-
cions per a que sigui un èxit.

AUGMENTEN UN 45% LES CONSULTES 
TURÍSTIQUES DE L’HOSPITALET DURANT L’ESTIU

El nou punt d’informació a la Platja de l’Arenal ha atès unes 7.000 consultes

La temporada turística al mu-
nicipi de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant ha registrat 

un augment considerable de visi-
tants tal com indiquen les xifres 
que l’àrea de Turisme de l’Ajun-
tament ha recollit en acabar el 
període d’estiu.

L’increment de consultes de visi-
tants respecte l’estiu de 2015 se 
situa en un 45% més, ja que s’ha 
passat de les 14.000 consultes 
de l’any passat a 20.500 aquest 
2016. A això ha ajudat una clima-
tologia favorable que s’ha man-
tingut durant els mesos d’estiu, 
que és una destinació tranquil·la 
que ofereix bones possibilitats al 
turisme familiar i, a més, la instal-
lació d’un nou punt informatiu a 
la platja de l’Arenal, al passeig 
marítim que ha atès al voltant de 
7.000 consultes.

Pel que fa al perfil del visitant, la 
majoria són procedents de l’es-
tat, amb una gran presència de 
catalans, bascos i aragonesos; 
seguits de francesos, alemanys 

i anglesos. Els visitants s’interes-
sen en gran mesura per sobre 
les festes i les activitats lúdiques i 
culturals que s’organitzen al mu-
nicipi, és per això que des de la 

regidoria de turisme es treballa 
durant tot l’any a la recerca de 
novetats en l’oferta lúdica, cultu-
ral i de natura.

LA regidora de turisme de l’Ajun-
tament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Elidia López, ha expli-
cat els objectius que es marquen 
per al futur tenen precisament a 
veure amb el visitant europeu, 
ja que és necessari un esforç 
addicional per fidelitzar aquest 
tipus de turista que ha escollit la 
destinació de la costa catalana 
com a alternativa davant la inse-
guretat d’altres destinacions. Des 
de l’àrea de turisme es proposa 
treballar per a que aquest turista 
torni al municipi i, a la vegada, 
aprofitar el clima agradable de 
què gaudeix la zona durant la 
major part de l’any per presentar 
la destinació al client nòrdic. g
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L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇOS I LLASTRES 
SIGNEN UN CONVENI PER PROMOCIONAR 

EL COMERÇ LOCAL
El Campionat Exprés de Pàdel portarà el nom de l’Associació de Comerços

La Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya i Llastres Serveis Muni-
cipals SLU van signar dissabte al matí 
un conveni de col·laboració per pro-
mocionar entre els federats el Refugi 
de Remullà. En virtut de l’acord signat, 
Llastres ofereix un 10% de descompte 
a les entitats de la federació i en con-
trapartida, el refugi tindrà una presèn-
cia destacada al catàleg “Avantatges 
Federats 2016” que edita la Federació 
d’Entitats Excursionistes i que arriba 
directament a un col·lectiu de més de 
38.000 persones que pertanyen a en-
titats excursionistes, clubs esportius, 

practicants d’activitats i esports de 
muntanya.

A més del catàleg, la promoció del re-
fugi també es farà a través del butlletí 
electrònic i dels diferents canals de co-
municació de la FEEC.

El refugi, una masia de pedra de 165 
metres quadrats en 3 plantes i amb un 
pati exterior, es troba a 2 km al nord 
de Vandellòs, al llogarret deshabitat 
de Remullà, amb la Serra de Llaberia 
i el PR-C91 a la vora. El refugi té ca-
pacitat per allotjar fins a 20 persones.

La FEEC i Llastres SLU 
promocionen el Refugi de Remullà

L’Associació de Comerços de l’Hospita-
let de l’Infant i la Vall de Llors i Llastres 
Serveis Municipals SLU han signat un 

conveni de col·laboració segons el qual l’As-
sociació de Comerços col·laborarà en els 
esdeveniments esportius que durant l’any 
organitza l’empresa municipal Llastres SLU.

Els esdeveniments objecte del conveni són 
la Cursa Popular, el Campionat d’Estiu de 
Futbol Sala i la Cursa de Sant Silvestre de 
l’Hospitalet de l’Infant, el Torneig d’Estiu de 
Pàdel i Tennis i el Campionat de natació de 
Vandellòs, i el Campionat Express de Pàdel 
que passarà a portar el nom de l’associació.

En aquestes activitats es farà constar la col-
laboració de l’Associació de Comerços de 
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors amb la 
finalitat de donar a conèixer les promocions 
i serveis de l’Associació, es repartiran entre 
els participants fulletons informatius, bosses 
o informació sobre promocions i descomptes. 
A més, l’Associació de Comerços s’encarre-

garà de proporcionar i entregar els premis del 
Campionat Express de pàdel que a partir del 
proper any portarà el seu nom.

La col·laboració s’iniciarà ja dins aquest 2016 
amb l’organització de la Cursa de Sant Sil-
vestre al mes de desembre. g

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant ha fet un balanç molt positiu de l’acollida i oferta 
d’activitats esportives que s’han realitzat durant els mesos 
d’estiu al municipi. Les piscines municipals descobertes 
han estat les instal·lacions esportives que més increment 
d’usuaris han tingut durant aquesta temporada.

Per la seva banda, els cursos de natació, sessions d’aigua-
gim, activitats dirigides al carrer o campionats de pàdel han 
estat les principals activitats que s’han dut a terme durant 
l’estiu en tots els nuclis de població del municipi. 

A més, iniciatives consolidades com els programes ‘L’estiu 
és teu’, Vacances en família o la Setmana Multiesportiva 
en Anglès, han omplert la residència esportiva Àster.

Bon balanç de les activitats 
esportives d’estiu
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L’àrea d’Esports de l’Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha obert ja les inscrip-
cions per les activitats espor-
tives d’aquesta tardor i hivern 
2016/2017. La principal novetat 
que s’ha introduït respecte a la 
temporada anterior és que els 
horaris de les activitats extra-
escolars destinades als infants 
s’han adaptat al nou horari, ja 
que els centres educatius del 
municipi de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant faran aquest 
curs jornada intensiva de  a 9 a 
14 hores. En aquest sentit, les 
activitats començaran a les 16 
hores. Aquest canvi no afectarà, 
però, als cursos de natació que 
mantenen els horaris dels anys 
anteriors ja que un nombre sig-
nificatiu dels assistents provenen 
d’altres municipis on no s’ha im-
plantat l’horari intensiu.

A banda de les activitats extra-
escolars, l’oferta de l’Àrea d’Es-
ports per aquesta tardor i hivern 
continua sent molt variada i està 
dirigida a totes les edats, des de 
nadons fins a persones d’edat 
avançada. Inclou cursos de nata-
ció i de tennis i pàdel, les activitats 
poliesportives i les activitats espe-

cífiques per a infants o adults com 
ara, gimnàstica de manteniment i 
Pilates. A aquesta oferta cal afe-
gir-hi les activitats organitzades 
per les entitats esportives locals.

A més, l’Àrea d’Esports tornarà 
a dur a terme aquest curs el pla 
municipal ‘Esport a l’escola’, que 
té com a objectius: incrementar 
la participació de l’alumnat en 

l’esport escolar, reduir els hàbits 
sedentaris que causen obesitat, 
i promoure l’activitat física per 
afavorir la salut, el benestar i 
la integració social. En el marc 
d’aquest pla, els estudiants de 
l’Escola Mestral i de l’Escola Val-
delors practicaran bàdminton, 
atletisme, handbol, korfbal, ten-
nis pàdel, natació, caiac i vela. 
Cal també remarcar el servei 
d’acollida de l’escola Mestral de 
l’Hospitalet de l’Infant que estarà 
en funcionament des del primer 
dia d’escola el 12 de setembre 
fins al 21 de juny de 8 a 9 del 
matí.

El consistori ha mantingut els 
avantatges en les tarifes per 
als empadronats al municipi i 
els abonats a les instal·lacions 
esportives municipals i els des-
comptes. 

Més de 600 corredors i corredores 
entre adults i infants van participar 
en la 6a edició de la cursa Vandeka-
mes. La cursa la van organitzar el 
Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vande-
llòs i el Centre Excursionista Serres del Mestral, 
amb el suport de l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, en la seva organització i 
logística hi van col·laborar uns 200 voluntaris.

A les cinc de la tarda i amb elevades tempera-
tures, es donava la sortida de la prova puntua-
ble al Circuit de Curses de Muntanya del Camp 
de Tarragona, el circuit roig, que presentava 21 
quilòmetres de distància. En categoria mascu-
lina es va imposar Luisma Mas, amb un temps 

de 2h 17’32”, Joaquim Navarro amb 2h27’00” 
fou segon i en tercer lloc va entrar Pol Vilà amb 
un temps de 2h31’13”. En categoria femenina 
la vencedora va ser Ester Casajuana amb un 
temps de 2h48’32”, seguida de Giulia Portaluri 
amb 3h09’57”; Cristina Fargas, l’actual líder del 
Circuit, amb 3h12’20” va ser tercera. Els ven-
cedors locals van ser Ismael Sabaté i  Assump-
ció Castellví.

Conrad Solé, des de l’organització, va destacar 
el nombre significatiu de participants estran-

gers entre els inscrits “són perso-
nes d’altres països que estan aquí 
passant les seves vacances i que 
aprofiten per gaudir d’un dia de mun-

tanya i participar a la Vandekames”, és també 
destacable l’augment de participació femenina, 
un 30% de dones i nenes, xifra que els organit-
zadors esperen que pugui anar augmentant en 
les properes edicions. Tot i amb això, la Ultra, 
la cursa més exigent amb un recorregut de 105 
quilòmetres no es va poder disputar. Els orga-
nitzadors estudien la possibilitat de traslladar la 
ultra a unes altres dates fora del mes d’agost 
ja que el baix nombre de persones inscrites es 
deu principalment a que són dies de calor ex-
trema per a una prova d’aquesta dificultat.

La 6ª cursa Vandekames supera 
els 600 participants

LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
EXTRAESCOLARS S’ADAPTEN A LA NOVA 

JORNADA INTENSIVA DE LES ESCOLES
Els cursos de natació mantindran els horaris d’anys anteriors 

donada l’assistència d’infants d’altres municipis
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L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
insisteix en la petició d’obertura del CAP les 24 hores

L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Alfons Garcia, s’ha reunit 
amb el director dels serveis territori-
als de la Generalitat de Catalunya al 
Camp de Tarragona, Roger Pla. La 
reunió, a la que han assistit també la 
regidora de Salut Pública, Celia Ruiz 
i el coordinador de la regió sanità-
ria del Camp de Tarragona, Màrius 
Mèlich, ha tingut lloc a la Casa de la 
Vila, des d’on el director dels serveis 
territorials ha pogut conèixer de pri-
mera mà les necessitats del municipi 
en quant al servei d’assistència sani-
tària a la població.

Concretament, l’alcalde i la regidora 
li han entregat un informe on s’ex-

posa, com a principal reivindicació, 
que el Centre d’Assistència Primà-
ria (CAP) de l’Hospitalet de l’Infant 
ofereixi atenció continuada durant 
les 24 hores, especialment durant 
la temporada d’estiu, quan hi ha un 
augment considerable de residents 
al municipi.

El CAP està obert en horari nocturn 
durant els mesos d’estiu per medi-
ació de l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant que n’assu-
meix els 18.000 euros que costa el 
seu funcionament durant aquestes 
tres hores diàries de més. Ja és el 
cinquè any consecutiu que el consis-
tori es fa càrrec del cost del servei. 

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha realitzat di-
verses millores a les instal·lacions del CAP, concretament al ser-
vei d’ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques, el SEM. 
El servei d’emergències està ubicat al costat de la Casa de la Vila 
de l’Hospitalet, de manera que el carrer s’ha fet de sentit únic i 
s’ha senyalitzat l’aparcament d’ús exclusiu per a l’ambulància.

Pel que fa a les instal·lacions, també s’ha millorat la zona d’ús dels 
professionals d’emergències a la que s’ha afegit un altre vestidor, 
mobiliari i climatització de l’espai.

L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET 
DE L’INFANT APROVA EL SEU PLA D’ACCIÓ PER 

L’ENERGIA SOSTENIBLE 

L’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant realitza 

millores al SEM

El pla vol reduir un 24% les emissions de gasos d’efecte hivernacle”

El director dels serveis territorials de Salut al Camp de Tarragona ha pogut escoltar les 
peticions de l’alcalde en la seva visita al municipi

El passat 20 de juliol l’Ajuntament va 
aprovar per Junta de Govern el seu 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 

conforme als compromisos adquirits amb la 
seva adhesió voluntària al pacte d’Alcaldes 
per la Sostenibilitat Energètica. Aquest és 
un mecanisme per implicar a totes les admi-
nistracions locals europees en l’adopció de 
mesures per afavorir l’estalvi energètic i les 
energies renovables. Els ajuntaments sig-

nants, assumeixen el compromís de reduir 
en un 20% les seves emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 res-
pecte a les que tenia l’any 2005, mitjançant 
l’augment de la seva eficiència energètica i 
l’increment de l’energia provinent de fonts 
renovables.

En el pla s’inclouen 31 actuacions que 
permetran reduir 9.644 tones de CO2 del 

municipi i assolir l’objectiu establert per a 
l’any 2020. Les accions s’han organitzat 
en diferents línies estratègiques: eficiència 
energètica, energies renovables, mobilitat i 
residus. Aquestes actuacions es dirigeixen 
principalment a reduir el consum energètic 
derivat de l’activitat de l’Ajuntament, però 
també el consum energètic dels sectors in-
closos en el PAES: domèstic, serveis, trans-
port i gestió de residus. g
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ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS D’INDÚSTRIA I 
SERVEIS DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET 

DE L’INFANT

Entitats

DADES DE L’ENTITAT
President: Josep Joan Domènech 
Margalef
Vice-President: Xavier Sabaté 
Zambudio
Secretari: Josep Domènech 
Vernet
Tresorera: Patricia González 
Cantero
Vocals: Francisco Barrera Tomàs, 
Joan Carles Navarro Margalef, 
Aurelio Llopis Picharro, Marcos 
Espinola González, Jacinto 
Arnonés Van Der Steen

DADES DE CONTACTE:
Correu electrònic: 
gestio@adevh.cat
Adreça: C/ Martí i Franquès, 5, 
Polígon Industrial Les Tàpies, 
L’Hospitalet de l’Infant

NOMBRE DE SOCIS: 30

DATA DE FUNDACIÓ: març 1996

PRINCIPALS ACTIVITATS: reuni-
ons periòdiques amb l’Ajuntament, 
Central Nuclear i Central Tèrmica 
per promocionar les empreses lo-
cals. Mantenir al corrent als socis 
a través de correu electrònic de 
l’activitat econòmica al municipi. 
Informar als socis dels convenis, 
ofertes i serveis que ens ofereix 
PIMEC com a col·lectiu.

L’Associació d’Empresa-
ris d’Indústria i Serveis 
de Vandellòs i l’Hospi-

talet de l’Infant va néixer fa ja 
més de 10 anys, fruit de di-
verses trobades i converses 
entre empresaris locals, com 
una entitat sense ànim de lu-
cre que aglutina diferents em-
preses amb diferents activitats 
dins dels sector industrial i de 
serveis.

L’activitat principal de l’asso-
ciació, és promocionar l’em-
presariat municipal i vetllar 
pels interessos de les em-
preses associades, repre-
sentant a tot aquest teixit en 
les negociacions i reunions 
que es mantenen periòdica-
ment amb representants del 
consistori i de les grans in-
dústries instal·lades al nostre 
municipi.

En aquestes reunions, l’ADE 
dóna a conèixer la capacitat de 
servei, tant de cada empresa 
associada com del conjunt, per 
a captar el màxim d’obres i ser-
veis per a les empreses locals.

Tots els recursos de l’associa-
ció es destinen a fomentar l’ac-
tivitat econòmica, facilitar els 
serveis logístics a les empre-
ses i mantenir-les informades 
de tot el que pugui interessar a 
l’empresari, com ara cursos de 
formació, nous projectes, sub-
vencions, etc.

Els empresaris interessats en 
formar part d’aquesta associa-
ció s’han de posar en contacte 
amb el Josep Domènech en el 
telèfon 686 481 001, o dirigir-se 
a l’adreça de correu eletrònic: 
gestio@adevh.cat i aportar una 
quota de 60 euros anuals. g

Cuina

MINIFINANCIERS DE XOCOLATA I GARROFA

120g Cobertura de xocolata 60% 
de cacau 

70g Sucre llustre

20g Farina suau

20g Farina de garrofa

3 Clares d’ou

100g Mantega a temperatura 
ambient

90g Farina d’ametlla

INGREDIENTS 

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

CUINER: Francesc Blanch ELABORACIÓ
Fondre la cobertura de xocolata i la mantega al bany 
Maria. A part muntar lleugerament les clares d’ou, 
un cop les tenim posar-les en un bol i afegir la farina 
d’ametlla, la farina de garrofa i per últim la farina 
normal tamisada, remenar lentament amb una cu-
llera de pastisseria. Per últim afegir la xocolata fosa 
amb la mantega i seguir remenant fins aconseguir 
una textura cremosa.

Omplir els motlles amb aquesta massa i coure al 
forn uns18 min. a 180ºC (s’aconsella escollir motlles 
de silicona, de mida petita, com els dels bombons).

Desemmotllar els minifinanciers i quan estiguin te-
bis enfarinar amb cacau en pols o farina de garrofa 
mig torrada.

Aproximadament 20 unitats
A la cuina la garrofa s’utilitza fonamentalment en forma de farina, pel 
seu gust dolcenc, és adient per la pastisseria, com a substitut del cacau, 
però també en plats salats (en salses, en picades...) o com a condiment. I 
també per cuinar plats per a persones intolerants al gluten. 

Un vi per aquest plat:  
Moscatell Montebrione (DO Tarragona)
Aquest moscatell s’elabora tan a prop de casa nostra, i a més rep un 
bon reconeixement per la seva qualitat. Així potenciem el consum dels 
productes Km 0.

Fe d’errades: en La Revista número 86 de juliol de 2016, la recepta del Pastís 
de cigrons amb mantega de cacauet i xocolata era del nostre col·laborador 
Francesc Blanch i no de Marta Quer.

El Casal d’Avis de l’Hospita-
let de l’Infant, el dia 14 d’agost, 
celebrà un homenatge als socis 
que compleixen els 80 anys al 
2016.

Per aquest acte van comptar 
amb la presència de l’alcalde 
del municipi i els represen-
tants municipals, així com del 
mossèn de la parròquia. La 
junta del casal agraeix en ple 
la seva presència que engran-
deix aquest acte d’homenatge 
a aquests estimats socis en 
el seu 80 aniversari. Esperem 
i desitgem que n’acompleixin 
molts més, és un plaer comp-
tar amb la presència dels seus 
familiars, a tots ells se’ls fa 
entrega del títol corresponent 
i una bossa de productes de 
l’agrobotiga de Vandellòs, una 
rosa a les dones i una cartera 
als homes i unes espelmes de-
coratives.

Finalitzat l’acte s’ofereix un pi-
ca-pica amb vermut.
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LES ENTREVISTES 
DE LA RÀDIO

Wellington Ángel Romero Godoy. (Uruguai 1942) i esta-
blert a Espanya des de 1964.
Ha portat, com a actor i director, els espectacles teatrals
Humor in situ (1989) Con el culo al aire (1992), Humor y 
tango (1995), Desde España con humor (1996) y El hu-
mor es cosa de uno (1998). Sus últimos espectáculos, 
El Diván de Godoy y Esperando a... Godoy.
Godoy va actuar les passades festes Majors de l’Hos-
pitalet de l’Infant al Casal d’Avis. Defineix el seu estil 
d’humor com humor de l’absurd. Res a veure amb els 
humoristes dels altres, realista i quotidià. Godoy utilitza 
l’absurd i els surrealisme... imaginació, fantasia...i men-
tida. Els seus espectacles es basen en la vida tal com 
és, l’amor, la mort, la felicitat, la bellesa...els llibres. 

El que vostè explica s’ho inventa o bé és 
mentida?
La veritat la porto a la mentida i és que 
la mentida i la veritat es donen la mà, és 
com l’amor i l’odi, és gairebé igual, una 
persona pot mentir molt i al final aquesta 
mentida es fa realitat. I jo jugo molt amb 
la veritat i jugo molt amb la mentida,  i 
entre les dues faig el que és l’art, perquè 
l’art en general és mentida. La literatura 
i el teatre és ficció, imaginació, fantasia. 

Aquest ha estat un estiu intens 
per a la Televisió de Vandellòs. 
El concurs organitzat a Face-
book amb motiu de la celebració 
de les festes majors de l’Hospi-
talet de l’Infant i de Vandellòs 
va comptar amb un gran èxit de 
participació a la xarxa social. 
Als diferents actes de les festes, 
que la TVV va cobrir íntegra-
ment, va haver més de 35 pre-
miats gràcies a la col·laboració 
de diverses regidories que van 
facilitar els premis. En concret, 
des de la Regidoria d’Esports 
es van oferir vals per llogar les 
pistes de pàdel, entrar al gim-
nàs i les activitats dirigides a 
Vandellòs i per practicar caiac a 
la platja de l’Arenal; la Regido-
ria de Cultura va donar entrades 
familiars a les diferents visites 

guiades que s’han organitzat 
durant aquest estiu al municipi; 
i des de la Regidoria de Turis-
me, regals de marxandatge per 
a grans i petits. A més, gràcies a 
l’empenta aportada per aquesta 
activitat, la nova pàgina de Fa-
cebook de la TVV va agafant 
cada vegada més força. Donats 
aquests bons resultats, la TVV 
pretén continuar amb aquests 
tipus d’iniciatives als actes més 
emblemàtics del municipi.

Pel que fa als continguts de pro-
gramació, a més de l’informatiu 
diari que ha continuat durant la 
temporada estiuenca, hi ha ha-
gut algunes novetats. La més 
destacada ha estat el programa 
d’estrena ‘A la vora de la mar’, 
una sèrie de quatre capítols en 

els que es navega per les dife-
rents variants de l’havanera de 
la mà de tot un expert: el Xavier 
Pardina.

També durant l’estiu, s’ha re-

près un clàssic de la TVV: el 
programa ‘Criatures’. En ell, 
nens petits del municipi (avui 
ja no tan petits) parlaven de di-
ferents aspectes del món dels 
adults.

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A: 

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs

www.vandellos-hospitalet.cat

Wellington Ángel Romero Godoy 

L’escultor i el pintor, inventen les seves 
coses i utilitzen la seva imaginació. Jo la 
utilitzo en els meus espectacles. Trec de la 
realitat i de la mentida, però m’agrada molt 
jugar amb l’art del subconscient que és el 
surrealisme i l’absurd.

Té algun consell pel món en general?
Que riguin. Que gaudeixin de la vida, del 
passat: A mi el passat m’encanta, m’agrada 
molt perquè el conec. I més quan el passat 

van ser moments feliços. El present és aquest 
i del futur com diu el poeta, sospita. El meu 
el futur... és traïdor. No m’agrada el futur, 
però el passat m’agrada molt, i el present.

El consell és que gaudeixin molt de la vida, 
que siguin bons, que es portin bé i que facin 
molt l’amor, que és meravellós, si poden... i 
si toca. (riu)

Res més, que siguin feliços.

Bona acollida dels concursos de festes de la TVV

Adjuntem amb aquest número de La Revista un fullet informatiu sobre 
les principals mesures que ha d’adoptar la població en cas d’emergència 
nuclear. Les instruccions s’han anat explicant i distribuint en els 
darrers mesos a través de reunions amb les entitats del municipi.
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CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT:
Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal 
d´Atenció Ciutadana (OMAC) virtual i a altres webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat

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

Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
Antena del Coneixement URV ...........670 50 21 77
BASE..................................................... 977 82 34 59
Biblioteca de l’Hospitalet .................  977 82 21 22
Biblioteca de Vandellòs ...................  977 82 45 12
Ca la Torre ........................................ 977 82 08 37
CAP   L’Hospitalet................... 977 82 04 62 - 977 82 03 36
Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
Fax Casa de la Vila de l’Hospitalet . 977 82 39 00
Casal d’avis de l’Hospitalet .............  977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs ................  977 82 43 64
Casal Hifrensa l’Hospitalet................   977 82 30 06
Casal de Masboquera .......................  977 82 43 44
Casal de Masriudoms ......................  977 82 44 10
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Centre de dia de l’Hospitalet ...........  977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
Comaigua (Avaries) ...........................  900 30 40 70
Consultori mèdic (Vandellòs).........    977 82 40 21
Emergències....................................................... 112
Endesa (Avaries) ............................... 800 760 706
Escola de Música (Vandellòs) .............977 82 42 34
Escola de Música (l’Hospitalet) ..........977 82 37 14
Escola Mestral (l’Hospitalet) ............. 977 82 31 90
Escola Valdelors (Vandellòs) ............ 977 82 40 14
Farmàcia Aragonès ............................ 977 82 30 59
Farmàcia Gavaldà .............................. 977 82 41 64
Hifrensa (Alberg /Bar) .......... 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INS Berenguer d’Entença ................... 977 82 04 27
Llar d’Infants Sol i Vent (l’Hospitalet) ..977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets (Vandellòs).....  977 82 40 03
Notaria .................................................  977 82 32 59
Oficina de Turisme .............................  977 82 33 28
Pavelló Poliesportiu Vandellòs .........   977 82 43 54
Piscina coberta. Àrea d’Esports .......  977 82 05 23
Policia Local ............................. 092 / 609 30 89 45
Port Esportiu (Club Nàutic) ................  977 82 30 04
Ràdio l’Hospitalet ...............................   977 82 00 14
Tanatori municipal ..............................   977 36 02 81
Telefònica (Avaries) .........................................1002
Televisió de Vandellòs .........................  977 82 43 60
Viver d’Empreses (IDETSA).................. 977 82 08 20

TELÈFONS D´INTERÈS

DE DILLUNS A DIVENDRES 

L’HOSPITALET — VANDELLÒS

8:32 8:35 8:40 8:45 8:50 8:53 8:55 
9:46 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:18 10:20 
11:31 11:35 11:40 11.45 11:50 11:55 12:00 12:03 12:05 
13:01 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:33 13:35 

14:35 14:40 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:22 

15:56 15:58 16:00 16:05 16:15 16:13 16:15 16:18 
17:09 17:12 17:15 17:20 17:25 17:30 17:33 17:35 17:38 

18:31 18:32 18:35 18:36 18:40 18:43 18:45 18:50 
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8:05 8:07 8:08 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 
9:05 9:10 9:12 9:15 9:17 9:25 9:25 9:35 9:45 9:46
10:22 10:25 10:30 10:32 10:35 10:45 10:50 / 11.25 11:30 11:31 
12:10 12:12 12:15 12:20 12:22 12:25 12:30 12:35 13:00 13:01 
13:40 13:42 13:45 13:50 13:55 14:05 14:10 14:20 14:30 14:31 

15:22 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:55 15:56 
16:35 16:36 16:40 16:42 16:45 16:55 17:00 17:08 17:09 
17:38 17:40 17:42 17:45 17:50 17:55 18:00 / 18:30 18:31 
18:50 18:52 18:55 18:57 19:00 19:05 19:06 
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BUS MUNICIPAL 

HORARI 

D’HIVERN 

DE L’12 DE SETEMBRE 

AL 23 DE JUNY DE  2017 

El bus Municipal és un servei 

gratuït de l’Ajuntament de 

Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant. 

Respecteu-lo 

Reservat el dret d'admissió 

9:00 9:02 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:35 9:45 9:46
10:55 10:57 11:00 11:05 11:10 11:15 

11:45 11:45 
12:05 12:07 12:10 12:15 12.20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 12:53 

Vandellòs 
Benzinera 

Vandellos 
Can Moquet Masboquera Masriudoms Vanessa Park Pol.ligon Urb. Infant IES Casa la 

Vila P. Berenguer Port esportiu Zona Aster 
Piscina 

L’Alcantarilla 

10:55 10:53 10:50 10:45 10:40 10:35 10:30 10:25 10:22 
12:05 12:03 12:00 11:55 11:50 11:45 11:46 
14:00 13:58 13:55 13:50 13:45 13:40 13:35 13:30 13:27 

DISSABTES 

VANDELLÒS —L’HOSPITALET 

L’HOSPITALET — VANDELLÒS

DEMOGRAFIA

POBLACIÓ
Dades actualitzades 05/10/2016
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . .5197
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .779
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Vanessa Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Població disseminada. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.361

NAIXEMENTS: 
Ilyas Ghaddari Bouda . . . . . . . . . . . . . . . . . .06/06/2016
Hugo García Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16/06/2016
Ariana Stoica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18/08/2016
Adrián Padilla Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . .16/08/2016
Salvador Alonso Fernández-Nieto . . . . . . . .19/09/2016
Izan González Samitier . . . . . . . . . . . . . . . . .23/09/2016
Cesc Fuguet Alcarraz . . . . . . . . . . . . . . . . . .20/09/2016
Chloe Maya Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21/09/2016

DEFUNCIONS:
Emilio Marques Escoda . . . . . . . . . . . . . . . .16/06/2016
Julian Escoda Escoda. . . . . . . . . . . . . . . . . .19/07/2016
Àngela Barceló Gil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19/07/2016
Santiago Saladié Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17/08/2016
Manel Barceló Jardí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/09/2016
Paco Andreu Gironés . . . . . . . . . . . . . . . . . .25/09/2016

MATRIMONIS: 
Juan Carlos Godino Gomez i 
Cristina Couso Fernández . . . . . . . . . . . . . .10/06/2016
Enrique Espinosa Cabrera i 
Tania Ortega Marcillas  . . . . . . . . . . . . . . . . .17/06/2016
Joaquim Barreno Jardi i
Raquel Tortajada Carnerero . . . . . . . . . . . . .22/07/2016
Jaume Alcarraz Espelta i 
Maria Llungueras Requena. . . . . . . . . . . . . .30/07/2016
Christian Marcel Gonzalez Silva i
María Isabel Martín García . . . . . . . . . . . . . .20/09/2016

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL 
(DEL 12 DE SETEMBRE DE 2016 AL 23 DE JUNY DE 2017)
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Onze de setembre  a Vandellòs. FOTO: Maika TrilloOnze de Setembre l’HOspitalet de l’Infant. FOTO: Maika Trillo

Pregó de Festes Majors de Sant Roc. FOTO: Judith Bru Festes Majors de l’Hospitalet de l’Infant. FOTO: Enric MArgalef Festes Majors de l’Hospitalet de l’Infant. FOTO: Enric MArgalef

Campionat de Natació de Masriudoms. FOTO: Maika Trillo Cuines del món a Vandellòs. FOTO: Conxita Guarch

Concurs de castells de sorra. FOTO: Maika Trillo

1Campionat de natació de Vandellòs. FOTO: Enric Margalef

Festa d’estiu de Masboquera. FOTO: Enric Margalef

Rústik Festa. FOTO: Enric Margalef
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Exposició Art i Artesania. FOTO: Enric MArgalefPregó de Festes Majors de Vandellòs. FOTO: Judith Bru

Festes Majors de Vandellòs. FOTO: Judith Bru Festes Majors de Vandellòs. FOTO: Judith Bru Festes Majors de Vandellòs. FOTO: Judith Bru

Estudiants japonesos visiten Fatxes. FOTO: Maika Trillo Sortida de la cursa popular de l’Hospitalet. FOTO: Enric Margalef

Aplec de Sardanes a la vora de la mar. FOTO: Teo Castillo

Cargolada de festes de la urbanització l’Infant -  Enric Margalef

Nens i nenes de les estades esportives d’estiu. FOTO: Judith Bru

Jornada de networking a IDETSA. FOTO: Maika Trillo
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