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LA DITA
“A Santa Llúcia, un pas de puça, a Nadal pas de pardal, a 

Sant Esteve pas de llebre i per Any Nou un pas de bou. A Sant 
Antoni pas de dimoni i per Santa Agnès una hora més””

Quan s’acosta la celebració de les festes de Nadal i Cap d’Any és moment 
de fer balanç sobre com han anat els darrers mesos i valorar les principals 
actuacions en tots els àmbits: personal, professional i, també, polític.

Fugint de l’autocomplaença, i més enllà de diferències ideològiques, el cert 
és que aquest any que deixem enrere ha estat favorable per al conjunt de 
la societat del nostre municipi, i des de l’Ajuntament en fem una valoració 
força positiva.

Aquestes bones sensacions se sustenten sobre les accions que ja hem re-
alitzat i sobre les que encara estan en curs, però sobretot en la implicació 
i participació ciutadana de les nostres entitats i col·lectius, que hem de 
valorar i agrair.

La col·laboració de tota la comunitat educativa ha aconseguit, després d’un llarg treball, implementar la jornada 
continuada als centres educatius. També s’han acabat les obres de l’hospital del Coll de Balaguer que és un Bé 
d’Interès Cultural Nacional i que ha de servir per afavorir un Pla de Millora Urbana que compti amb el vist-i-plau 
de tots els agents involucrats en aquest espai de l’Hospitalet. 

Estem fent també actuacions per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns com ara les obres de la Plaça dels 
Drs. Gil-Vernet, l’adjudicació de la reforma del centre assistencial en residència de gent gran a Vandellòs, els ac-
cessos a la llera del Llastres, la millora dels pavellons esportius municipals... i l’oportunitat de poder connectar amb 
fibra òptica un bon sector del nucli de l’Hospitalet de l’Infant, atès que és un dels serveis més preuats, és un nou 
repte per a l’Ajuntament i la seva empresa IDETSA.

Pel que respecta al nou any, a més d’agrair als veïns que han col·laborat en els pressupostos participatius, voldria 
avançar actuacions que contribuiran a millorar la qualitat de determinats equipaments municipals com les instal-
lacions de l’Escola Municipal de Música o la reurbanització de nous carrers a Masriudoms.

Per acabar, voldria desitjar-vos unes bones festes de Nadal en companyia de les persones estimades i que els desitjos 
de salut, pau i benestar arribin a tots i cadascun dels veïns de tots els pobles del municipi.

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

UN BON ANY... I BON ANY NOU!

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

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

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

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

Celia Ruiz Espejo 
(PSC)

Mònica Boquera 
(CiU)

Francesc Blanch 
(CiU)

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

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

Miguel A. Garcés 
(PSC)

Belén Lavilla 
(CiU)

Manel Barceló 
(ERC)

Jaume Ciré 
(ERC)

Sílvia Pujol 
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FREDERIC ESCODA

Entrevista

En aquesta època de l’any, ja immersos en la 
preparació del pressupost per l’any que ve i tan-
cant l’any actual, quin ha estat el nivell de com-
pliment del pressupost del 2016?
En general, el compliment ha estat correcte, ha 
calgut fer algunes modificacions entre partides, 
però ja arribats al mes de desembre podem dir 
que totes les inversions que ens vam proposar fer 
aquest 2016 estan finalitzades  o en marxa. La 
part d’inversió de la Casa de Cultura que corres-
ponia a aquest any, per exemple, ja s’ha executat, i 
tenim ja incorporada al pressupost la inversió per 
finalitzar aquestes obres durant l’any 2017.
La remodelació de la plaça Drs. Gil Vernet de 
Vandellòs, el Centre de Visitants de l’Hospital o 
el carril bici són algunes de les inversions que vam 
aprovar per al pressupost d’aquest any  i que els 
tothom pot comprovar que s’han anat complint.  
D’altra banda, a través d’IDETSA també hem 
desplegat el cable de fibra òptica a una altra zona 
del municipi. Totes aquestes accions són pressu-
post complert i executat.

Quines són les prioritats que marcarà, en línies 
generals el pressupost del 2017?
Els pressupostos venen determinats per l’obliga-
ció de complir la llei d’estabilitat pressupostària, 
que implica que els ajuntaments no poden endeu-
tar-se i han d’obtenir superàvit. Aquesta limitació 
unida al compliment d’una sèrie de regles i la im-
possibilitat de disposar del romanent generat en 
anys anteriors, ens obliga a fixar la despesa en uns 
800.000 euros menys que l’any 2016.
Ho farem de manera que ni les inversions, ni 
la despesa social, ni els serveis que donem des 
de l’Ajuntament als ciutadans es vegin afectats. 
Mantindrem, pel que respecta a les contractaci-
ons de personal, els 467.000 euros per als plans 
d’ocupació, i a més, d’aquests, 60.000 euros es 
destinaran a un pla específic per persones amb 
discapacitat.

Quins són els beneficis d’obrir la confecció del 
pressupost a la ciutadania a través de processos 
de participació com el que s’ha fet aquests dar-
rers mesos?
És molt important que la gent pugui opinar i dir 
la seva sobre els temes que els afecten directa-
ment, i si alguna cosa repercuteix en el dia a dia 
d’un ciutadà són els pressupostos del seu ajunta-
ment.  És una eina per fer créixer la consciència 
cívica i ciutadana dels nostres veïns, i també és una 
excel·lent forma de prendre consciència nosaltres, 
com a responsables polítics de la importància de 
la comunitat, de consultar i demanar parer abans 
de prendre una decisió. Ens hem pres molt seri-
osament aquest compromís, al que es dedica un 
5% de tot el pressupost d’inversions. Amb aquests 

subministradora. Els preus públics queden també 
congelats, tenim noves bonificacions per vehicles 
elèctrics o híbrids i per a les iniciatives comercials 
i empresarials.

Pel que fa la seguretat, hem vist com aquest es-
tiu s’ha posat molt èmfasi en combatre l’anome-
nat “top manta”. Quin balanç se’n fa d’aquesta 
campanya?
Cal tenir en compte que no es tractava d’un ope-
ratiu policial per combatre la presència dels man-
ters, sinó que ens hem centrat en informar a la 
gent que compra en aquest tipus de parades dels 
perjudicis a què s’exposen com a consumidors i 
també com afecta això al comerç local. 
Per tant, a l’Hospitalet no hem vist que s’hagi 
rebaixat significativament la presència d’aquests 
venedors, tampoc ha augmentat, perquè amb els 
mitjans de què disposem teníem molt clar que no 
era possible desplegar un operatiu amb una pre-
sència policial molt forta que tingués un efecte 
plausible en la presència del nombre de parades. 
El que sí hem aconseguit és deixar lliure la sorti-
da d’emergència del Port Nàutic i separar el top 
manta del mercat dominical per diferenciar bé i 
separar-los físicament dels paradistes del mercat. 
Cal remarcar que a principis d’estiu es va incautar 
material que ja no es va arribar a vendre, i segui-
rem treballant en aquesta línia.

Quins són els reptes que té ara mateix el muni-
cipi en qüestions de seguretat?
El principal repte és l’execució del pla d’emer-
gència del municipi, estem pendents de l’actua-
ció de Protecció Civil de l’estat espanyol i de la 
subdelegació del govern a Tarragona. Degut a la 
seva complexitat, intentarem focalitzar-lo en les 
escoles, tenim al voltant d’un miler d’alumnes, i 
amb una part d’aquests infants volem fer un pla 
d’emergència consensuat amb Ensenyament de la 
Generalitat.

processos de participació volem aconseguir que, 
d’any en any, es vagin acostant ciutadania i admi-
nistració, és la millor manera de lluitar contra la 
desafecció política i també de construir entre tots 
un projecte comú per al nostre municipi.

Quines seran les inversions més destacades de 
l’any 2017?
Una part important seran les que sorgeixin del 
procés de pressupostos participatius, s’ha procurat 
que els 200.000 euros siguin d’inversió real. A més, 
també es destinarem 375.000 euros a l’Escola de 
Música de l’Hospitalet, hi haurà una important 
inversió a la zona esportiva de les piscines muni-
cipals i l’arranjament de la residencia Àster. Una 
de les inversions de més import serà l’acabament 
de la Casa de Cultura, que supera el milió d’euros. 
Tenim també al pressupost del proper any l’estudi 
del projecte per la nova residència per la gent gran 
de l’Hospitalet, al qual destinarem 100.000 euros.

Hi ha alguna novetat en el calendari fiscal o en 
els preus públics de cara a l’any vinent?
En general tenim al nostre municipi una fiscalitat 
molt raonable i així volem que segueixi mentre 
tinguem ingressos per altres vies. No hi ha, per 
tant, cap modificació destacable ni dels impos-
tos municipals ni dels preus públics. L’IBI serà 
pel mateix import que l’any passat, igual que la 
brossa, són impostos que queden congelats. La 
taxa de consum d’aigua queda també congelada 
en tots els trams del consum, s’hi ha afegit no-
més una taxa fixa per usuari de clavegueram que 
ens permetrà equilibrar el dèficit amb l’empresa 

Frederic Escoda és regidor 
d’Hisenda i Recursos Humans, 

Seguretat i Protecció Civil. 
Mantenint una fiscalitat que sigui 

raonable, la regidoria d’Hisenda és 
la que s’encarrega de materialitzar 

l’obra de govern reflectint en els 
pressupostos el finançament de 

tots els projectes i accions que es 
portaran a terme durant l’any. El 
pressupost municipal és el full de 
ruta anual de l’acció del govern.

Arribats al desembre podem dir que totes 
les inversions que ens vam proposar fer 

aquest 2016 estan finalitzades o en marxa
“

“

ENTREVISTA AL REGIDOR
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El 26 de novembre la MIDIT va 
organitzar una xerrada sobre 
“Espais industrials, espais de 

futur” on es va presentar un projecte 
per reconvertir la central nuclear Van-
dellòs-1 en un centre de protonterapia 
(tecnologia emergent per al tracta-
ment del càncer). La proposta encara 
és una idea embrionària, nascuda a la 
facultat d’arquitectura de la URV; no 
obstant creiem que cal “agafar el toro 
per les banyes” i començar a treballar 

cercant les complicitats d’altres Admi-
nistracions i de la ciutadania per tal 
que pugui esdevenir realitat.

També es va parlar del cas de 
Lubmin, municipi alemany que va 
afrontar el tancament de la indústria 
nuclear amb la creació d’una manco-
munitat, la certificació de ciutat balne-
ari, la promoció industrial i el desen-
volupament d’un Port Esportiu, entre 
d’altres. Curiosament hi tenim molts 
paral·lelismes: entre l’inici dels 90 i 

els primers anys del nou mil·lenni vam 
crear la Mancomunitat amb Tivissa i 
Pratdip (MIDIT),  vam impulsar les zo-
nes industrials i de serveis de les Tàpi-
es 1 i 2, i vam fer dos Vivers d’Empre-
ses. A l’igual que Lubmin tenim Port 
Esportiu des de fa dècades!. Hem fet 
camí per diversificar l’activitat econò-
mica del municipi i tenim l’experiència 
d’haver fet front -de forma exitosa- al 
desmantellament d’una central nucle-
ar. Des de fóra es valora positivament 

la feina feta des de fa dècades; així ho 
va expressar el Secretari General del 
Departament de Treball en la jornada 
del dia 26. Ara cal seguir treballant, 
perquè el tancament d’una central nu-
clear té efectes en el teixit empresarial 
del municipi; però també en els recur-
sos econòmics i serveis municipals. El 
risc està en no fer res.

Aprofitem per desitjar-vos un 
Bon Nadal i un 2017 ple de bons mo-
ments.

El Nadal sempre es moment d’in-
timitat familiar, de reflexió i de 
plantejaments per l’any nou. Per 

al Govern Municipal, el 2016 ha estat 
un any molt intens d’activitats i actua-
cions municipals.

A nivel d’inversions destaquem 
en primer lloc el començament de les 
obres de la Casa de Cultura, l’espai 
que ha d’acollir a les entitats, el Casal 
de Joves i els Mitjans de Comunicació, 

el nou Centre de visitants de l’Hospita-
let del Coll de Balaguer i les obres de 
restauració del mur i la torre del sector 
nord de l’hospital, les obres de remo-
delació de la Plaça Drs. Gil Vernet i  
l’adjudicació de les obres de remode-
lació del centre asistencial a Vandellòs 
per tal de poder acollir  la residencia 
per a la gent gran.

Des de la promoció económica 
s’han creat linees de subvencions per 

tal de dinamitzar i millorar la competiti-
vitat dels comerços del municipi. S’ha 
elaborat un Pla directori d’eficiència 
energètica i al mateix temps s’han cre-
at un seguit de mesures per tal d’in-
centivar i reactivar la sostenibilitat.

La fibra óptica ja és una realitat 
per a les llars del nostre municipi, la 
implantació s’anira fent per zones i 
des de principis de desembre ja s’esta 
comercialitzant en un primer sector del 

nucli de l’Hospitalet de l’Infant, con-
cretament a la Plaça de l’Almadrava, 
i progressivament s’anirà implantant a 
la resta del nucli.

No voldria acabar sense desta-
car la bona acollida dels pressupostos 
participatius, de ben segur ha estat 
una bona eina per coneixer l’opinio i 
les necessitats de tots vosaltres.

Amb el compromís de continuar 
treballant per tots us desitjo en nom 
meu i del grup municipal del PSC  que 
tingueu unes bones festes i un bon 
any 2017. 

BALANÇ POSITIU!!
Cristina Borràs

Durant aquest any hem vist 
moltes coses que s’han fet 
tant en l’àmbit local com  na-

cional. Al nostre municipi ens agra-
daria destacar la residència de gent 
gran. L’equip de govern ha optat per 
remodelar un equipament actual 
però el grup d’Esquerra haguéssim 
optat per un edifici nou i millor, amb 

un estudi de com ha de ser i qui-
nes dimensions hauria de tenir per 
respondre millor a què necessita la 
nostra gent. 

Des d’una òptica nacional no 
podem fer més que reiterar el nos-
tre ferm compromís amb el país i la 
voluntat de la gent d’impulsar el pro-
cés nacional. Cada dia veiem més i 

pitjors atacs antidemocràtics contra 
els nostres representants: imputaci-
ons, detencions i crides a declarar. 
Esquerra Republicana mostra tot 
el suport als encausats i perseguits 
pels tribunals polítics del govern del 
PP. En un moment tan important per 
la nostra causa l’únic que ens cal és 
no defallir. Un nou país és possible 

i necessari per totes i tots. Aprofi-
tem aquestes línies per desitjar-vos 
unes bones festes i una bona en-
trada al nou any 2017, passant uns 
bons dies amb els vostres, així com 
animar-vos a fer les vostres com-
pres al comerç local de proximitat i 
als negocis ètics i solidaris.

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

L ’estat espanyol torna a tenir go-
vern, de moment i per un temps 
indeterminat. Després d’un any 

d’interinatge, dues eleccions, quatre 
sessions d’investidura i pactes del 
dret i del revés, tornem a la casella de 
partida, ara sense majoria absoluta 
però com sempre amb una utilització 
dubtosa de la llei i d’alguns estaments 
de l’estat. (Algú es pensava que els 
dos partits grans deixarien que algun 
altre entrés en el cercle de poder, mai 

els esdeveniments havien estat tan 
previsibles)

Malgrat la nova situació, semblen 
poc preocupats en anar carregant-se 
l’estat de benestar, retallant en salut, en-
senyament, dependència, etc. Ara bé, sí 
que actuen sol·lícitament quan han de 
rescatar bancs, autopistes, indemnitzar 
grans empreses que no han aconseguit 
beneficis... El que diem sempre, aquest 
govern es dedica a socialitzar les pèrdues 
i privatitzar els beneficis. I no n’aprenem.

El pressupost total del 2016 en i + 
d és el que ens costarà a tots el rescat 
de 8 autopistes deficitàries, Autopis-
ta Madrid – Toledo, previsió de trànsit 
abans de l’autopista 25.000 vehicles 
al dia. Dades reals 900 vehicles al dia. 
Qui va fer aquella previsió? Potser se li 
haurien de demanar responsabilitats i 
que rescatés ell l’autopista. En resum, 
un desgavell .

Per no parlar de la corrupció, des-
prés de veure com van sortint més ca-

sos l’FMI ens diu que hem de retallar 
més en els serveis bàsics a les perso-
nes. I ningú, o quasi, no torna res.

Nosaltres la FIC amb la nostra hu-
mil aportació continuarem treballant al 
costat del poble intentant que les desi-
gualtats que altres provoquen, siguin les 
menors possibles.

Us desitgem que tingueu molt bo-
nes festes amb molta salut i amb com-
panyia dels vostres éssers més esti-
mats.

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Mònica Boquera

TANQUEM EL 2016 I OBRIM UN NOU CAPÍTOL

Manel Barceló

Atodo el mundo le ha pasado: 
ante algún percance o situación 
nos hubiese gustado parar el 

reloj y hacer retroceder lentamente las 
manecillas para corregir aquello en lo 
que creemos que nos hemos equivo-
cado.

Pero... ¿y las consecuencias? 
Toda acción conlleva una reacción. A 
veces imperceptible, a veces violenta; 
a veces sutil en su génesis pero ex-

plosiva en su desarrollo, cual efecto 
mariposa. Ante un error solo nos que-
da el llanto, el lamento de la pérdida y 
la sensación de que en ocasiones se 
yerra incluso cuando se actúa correcta-
mente. Ello para las buenas gentes, las 
que sienten, las que darían lo que fuera 
por deshacer lo hecho. Y luego están 
los miserables, los que no solo se rego-
cijan en su maledicencia y la amplían 
tan ufanos.

La política está alcanzando cotas 
nunca vistas de  indecencia, contami-
nando la dignidad de todos aquellos 
que se dedican a ella con la noble in-
tención de contribuir a hacer mejores 
las vidas de sus vecinos. Y quizás la 
más denigrante de ellas sea la pena de 
telediario, aquella que convierte a una 
persona en un muñeco al que todo el 
mundo se cree con derecho a lapidar, 
muchas veces sin haber hecho nada, 

incluso sin haber una simple resolución 
judicial, obviando torticeramente unos 
de los principios básicos de cualquier 
democracia, como es la presunción de 
inocencia.

¿Quién devuelve el honor, los 
malos ratos, las vidas perdidas? ¿Qui-
én recuerda al que ha pasado por el 
escarnio público pese a que pasado el 
tiempo una justicia absurdamente lenta 
le exonere de toda culpa, aunque ello 
ya no sea de interés ni para los medios 
ni para las jaurías desbocadas.

Nadie. En eso deberíamos refle-
xionar antes de hacer según que juicios 
de valor.

Descanse en paz, Rita Barberá

EN LEGÍTIMA DEFENSA

Sílvia Pujol

Elidia López

UN GOVERN CENTRAL QUE 
SOCIALITZA LES PÈRDUES

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

Desembre 2016
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¿QUI ERA FERRER MALET?

De ben segur, a la majoria de vilatans de 
l’Hospitalet de l’Infant, el nom de Ferrer Ma-
let no els digui res. Per començar, el cognom 
Malet no és propi del nostre àmbit geogràfic 
immediat, ni ara, ni abans. A l’edat mitjana, 
aquesta nissaga va estar molt arrelada a 
la regió del Penedès, on alguns dels seus 
membres van assolir un cert èxit en la car-
rera eclesiàstica, com en Pere Malet, que en 
el segon quart del segle XV va ser canonge 
i degà del capítol de la seu de Barcelona, i 
administrador de l’hospital de la Santa Creu 
de la mateixa ciutat comtal. D’altra banda, 
també se n’han documentat a la Conca de 
Barberà. En aquest cas, resulta especialment 
rellevant la figura de Guillem Malet. Es tracta-
va d’un mestre de cases, és a dir, l’equivalent 
a un arquitecte actual, que juntament amb 
un altre mestre, Pere Grau, van començar la 
construcció de l’església de Sant Miquel de 
l’Espluga de Francolí, el 1297. No en sabem 
res més ni tenim dades addicionals, tret d’una 
làpida que encara avui dia presideix la porta 
lateral del temple espluguí i que dóna fe del 
que acabem de dir. En darrera instància, el 
1931, Josep Puig i Cadafalch va publicar un 
parell de documents referents al claustre del 
monestir de Santes Creus. El primer, datat el 
3 de febrer de 1332, era el contracte entre 
l’abat del cenobi i el mestre anglòfon Reinard 
des Fonoll, mitjançant el qual aquest es com-
prometia a enllestir l’esmentada clausura que 
llavors encara estava a mig fer. El segon, ru-
bricat el 19 de novembre de 1332, atesta la 
contractació de quatre “lapicides” (especialis-
tes en el treball de la pedra) perquè ajudes-
sin al citat Fonoll en la seua tasca. Els seus 
noms eren: Bernat de Casanoves, Pericó Ri-
era, Berenguer Manresa i Ferrer Malet. Dels 
tres últims, es puntualitza que eren oriünds 
de l’Espluga de Francolí.

Però arribats en aquest punt, hom es pregun-
tarà: i què hi té a veure tot això amb el nostre 
municipi? Doncs bé, és sabut que el 1344 
l’infant Pere va fundar l’hospital del Coll de 
Balaguer. Per fortuna, s’ha conservat molta 
documentació que ens ha permès conèixer 
un grapat d’aspectes del seu procés de ges-
tació, administració, finançament i evolució 
en el temps. Els llibres de comptes són una 
de les fonts més riques. En ells s’hi anota-
ven fil per randa els ingressos i despeses 
generades per l’hospital, des de les almoines 
que es proporcionaven als pobres, passant 
per la compra de queviures, el salari dels 
administradors, la gestió de les propietats i, 
també, el que es gastava en el manteniment i 
erecció del mateix edifici. El volum més antic 
data de 1354, és a dir, 10 anys després de 
la fundació i 8 anys més tard de l’inici de les 
obres. I, curiosament, en ell hi surt el nom de 
Ferrer Malet, natural de l’Espluga de Fran-
colí, el qual ostentava el títol de “mestre de 
l’obra” o, el que és el mateix, el màxim res-
ponsable de la construcció. Malauradament, 

no podem afirmar que ell se n’hagués fet 
càrrec des d’un bon començament, però és 
probable que hagués estat així. Ferrer, de 
tant en tant s’escapava a l’Espluga per aten-
dre altres compromisos laborals o per raons 
personals i/o familiars. Emperò, mentre era 
a l’Hospitalet, comptava amb l’ajut d’un bon 
nombre de manobres vinguts de Tivissa, com 
en Domènec Lop, i d’altres poblacions veïnes 
com Vandellòs i Pratdip; i també s’envoltava 
de macips espluguins que ell coneixia prou 
bé, com Ramon Bargalló, Miquel Vilar o Pere 
Malet (sens dubte, un paret seu), que un dia 
el va acompanyar a tallar pedra a la pedrera. 
La presència de Ferrer Malet a l’hospital —no 
sabem si de manera continuada— es va allar-
gar fins al 1367. Aquell any, va dissenyar una 
grua, del tot necessària per a pujar i baixar 
carreus i altres materials durant el bastiment 
d’una de les torres de l’immoble. Tanmateix, 
el 13 de febrer se’n tornà cap a casa seua, a 
l’Espluga, i almenys fins a on sabem, sembla 
que s’hi va quedar i que ja no va tornar mai 
més a l’Hospitalet. A partir de llavors, va ser el 
mencionat Domènec Lop l’encarregat d’assu-
mir-ne la responsabilitat de la fàbrica.

El fet d’haver pogut vincular el nom de Ferrer 
Malet amb el nostre hospital cal ser desta-
cada. D’una banda, perquè no es tracta d’un 
personatge menor, ans d’un mestre que es 
va formar a l’ombra d’un dels artistes més 
prolífics —i enigmàtics— del gòtic català: 
Reinard des Fonoll. De l’altra, obre la porta 
a presentar-lo com un dels principals candi-
dats a qui atribuir el disseny de l’hospital. I en 
tercer lloc, ni que sigui hipotèticament, el seu 
origen espluguí ens permet relacionar-lo amb 
el mestre Guillem Malet —potser, el fill?— im-
mortalitzat en la làpida de l’església de Sant 
Miquel de l’Espluga de Francolí. 

Antoni Conejo da Pena

PER SABER-NE MÉS:
Puig i Cadafalch, Josep. “Un mestre anglès 
contracta l’obra del claustre de Santes Creus”. 
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 7 [1921–
1926]. 1931: 123-138.

Conejo da Pena, Antoni. “Exordis de les formes 
flamejants en el gòtic català: un problema 
irritant”, ed. M. R. Terés, Catalunya i l’Europa 
septentrional a l’entorn de 1400: Circulació 
de mestres, obres i models artístics, IRCVM 
Medieval Cultures. 5. Roma: Viella, 2016, 197-
280.

Episodis de la nostra història

Picapedrer; autoretrat de Reinard des Fonoll? Santes Creus, claustre, capitell de la galeria est; a. 1341. Foto: Antoni Conejo

Làpida commemorativa de l’inici de les obres de l’església de Sant Miquel de l’Espluga de Francolí, 1297. Foto: Antoni Conejo
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L’ajuntament contracta 17 
persones amb el segon 

pla d’ocupació municipal 
d’aquest any

Es reuneix a la Casa 
de la Vila el comitè 
d’informació de la 

central nuclear

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha contractat disset persones durant 
sis mesos a jornada completa a través de la 
segona convocatòria del Pla d’Ocupació Mu-
nicipal. 

El pla d’ocupació permet la contractació de 
veïns del municipi en situació d’atur i amb 
càrregues familiars que estiguin inscrits al 
Servei d’Ocupació de Catalunya. A més, per 
poder formar part del procés de selecció cal 
estar empadronat al municipi com a mínim 
des d’abans de l’1 de gener de 2011.

Amb els plans d’ocupació l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant fomenta la 
contractació temporal de persones aturades 
i a la vegada reforça actuacions en zones 
públiques, el manteniment del mobiliari urbà 
i els parcs i jardins i la neteja d’espais públics 
i espais naturals. 

En la primera convocatòria del POM 2016, 
entre abril i setembre, l’ajuntament va con-
tractar 55 persones, en aquesta segona con-
vocatòria d’octubre de 2016 a març de 2017, 
n’ha contractat 17 més. A aquest pla el con-
sistori hi destina enguany un total de 616.000 
euros.

La Casa de la Vila va acollir el passat 26 
d’octubre la reunió ordinària del Comitè d’In-
formació per a la central nuclear Vandellòs 
II, corresponent a l’any 2016 i convocada 
pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
En ella, el director de la central va exposar 
les fites més significatives de l’operació de la 
planta durant l’últim any i les principals acti-
vitats programades per als propers mesos, 
a més de facilitar les dades de recursos hu-
mans i inversió.
El director de la central nuclear Vandellòs II, 
Rafael Martín, va informar en la reunió del 
Comitè del balanç d’operació, destacant es-
pecialment la 21ª recàrrega de combustible 
així com de les activitats relacionades amb el 
projecte Reforç de la Seguretat.

La seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està 
disponible a la xarxa des de fa unes 

setmanes dies a través del web de govern 
obert. Aquesta nova eina posa a disposició de 
la ciutadania tots els serveis, tràmits  i informa-
ció pública de forma clara i directa amb el do-
ble objectiu de garantir la total transparència i 
accés a la informació per part dels ciutadans 
i, d’altra banda, facilitar-los les gestions amb 
l’administració.

El portal de govern obert i transparència dóna 
visibilitat i exposa públicament tota la informa-
ció generada pel govern per a que qualsevol 
persona la pugui consultar. 

D’altra banda també s’hi poden trobar totes 
les actes del plenari, els acords que pren la 

junta de govern local i tota la normativa que 
hagi aprovat la corporació ja sigui urbanística 
o d’ordenances reguladores i reglaments. 

A més, des de la seu electrònica, es poden 
realitzar un seguit de tràmits i gestions que 
fins fa poc només era possible fer presen-
cialment. Des d’ara els veïns i veïnes del 
municipi poden entrar instàncies, presentar 
queixes i, si són empreses o proveïdors de 
l’ajuntament, han de presentar les seves 
factures de manera telemàtica. Els altres 
tràmits que es poden realitzar a través del 
portal de govern obert són la presentació 
de qualsevol tipus d’instància genèrica per 
comunicar, reclamar o sol·licitar qualsevol 
qüestió i adjuntar-hi la documentació neces-
sària o també presentar queixes i suggeri-
ments al consistori. g

L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA 
EL PORTAL DE GOVERN OBERT I 

TRANSPARÈNCIA

La central nuclear Vandellós II es va descon-
nectar de la xarxa elèctrica el dia 29 d’octubre 
per iniciar els treballs corresponents a la 21ª 
recàrrega de combustible, que donaran pas 
a un nou cicle d’operació de 18 mesos. En 
aquesta parada, que arriba després d’un cicle 
d’operació ininterrompuda de 496 dies, està 
previst escometre més de 9.000 ordres de tre-
ball, la majoria de les quals corresponen a tre-
balls de manteniment preventiu i inspeccions. 

Durant la 21ª recarrega de combustible, CN 
Vandellós II ha duplicat el nombre de perso-
nes que treballen a l’emplaçament en ope-
ració normal de la planta. Al voltant de 1.000 
professionals de 65 empreses de serveis, la 
majoria d’ells residents a la demarcació de 
Tarragona, formen part de l’equip humà que 
executa les diferents ordres de treball. Aquest 
equip, a més de la formació que ha cursat 
abans de la seva incorporació a la central, ha 
rebut a ANAV una preparació específica que 

es determina d’acord al lloc de treball que ocu-
parà a la planta. En aquest sentit, aquesta 21ª 
Recàrrega ha utilitzat novament l’“Aula ANAV” 
de formació, inaugurada el 2013 per donar 
servei als treballadors que s’incorporen amb 
motiu de la recàrrega. L’Aula ANAV es troba 
en el Viver d’Empreses de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant on també se situa l’Oficina de 
Recàrrega, destinada a facilitar les gestions 
administratives d’accés a la instal·lació.

La central nuclear Vandellòs II realitza la 21ª 
recàrrega de combustible
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Recuperar el patrimoni històric i millorar la mobilitat dels vianants

PROPOSTES GUANYADORES DEL 
PRESSUPOST PARTICIPATIU

Recuperar el refugi antiaeri 
de la guerra civil de la pla-
ça Drs. Gil Vernet de Van-

dellòs i reubicar i canviar els llums 
de la via urbana que interfereixen 
el pas dels vianants per algunes 
voreres de l’Hospitalet de l’Infant 
han estat les propostes guanya-
dores del procés de pressupostos 
participatius que ha finalitzat amb 
les votacions que s’han pogut fer 
entre el 28 de novembre i el 4 de 
desembre.

Per al pressupost participatiu, 
l’Ajuntament del municipi ha des-
tinat 100.000 euros en inversions 
per als nuclis de costa i 100.000 
més per als nuclis d’interior, i 
les obres a les que es destinarà 
aquesta part del pressupost són  
fruit d’un procés de participació 
ciutadana que es va iniciar entre 

els mesos de setembre i octubre 
d’aquest any 2016. En el procés 
els veïns del municipi han pogut 
fer les seves propostes i s’han 
obert espais de debat i reflexió 
sobre les necessitats del municipi. 
Un cop fetes les propostes i des-

prés de que les hagin validat els 
tècnics municipals, s’han pogut 
votar fins a 5 propostes.

Els nuclis de costa, que inclouen 
l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava 
han escollit majoritàriament pro-

postes orientades a l’eliminació de 
barreres arquitectòniques i millo-
res en la circulació dels vianants 
per les voreres. En aquest sentit, 
la proposta més votada ha estat 
reubicar i canviar les faroles que 
entorpeixen el pas per les voreres, 
en segon lloc ha quedat millorar 
els parcs infantils i en tercer eixam-
plar les voreres.

Als nuclis d’interior, els 100.000 
euros de pressupost aniran des-
tinats a les obres de recupera-
ció del refugi antiaeri de la plaça 
Drs. Gil Vernet que es va desco-
brir recentment mentre es feien 
les obres de millora de l’espai. 
En segon lloc han quedat les 
obres d’ampliació de les dutxes 
del poliesportiu de Vandellòs i 
arranjar alguns carrers com el 
carrer Principal. g

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant va celebrar dijous dia 1 de de-
sembre una sessió extraordinària del ple 
en la que es van adjudicar les obres de 
reforma del centre assistencial polivalent 
de Vandellòs. Les obres d’aquest equi-
pament de residència assistencial per a 
la gent gran es van adjudicar a la cons-
tructora Cobra per un import de 165.000 
euros i contemplen un termini d’execució 
de tres mesos, de manera que la reforma 
del centre hauria d’estar enllestida durant 
el primer trimestre de 2017. El projecte de 
reforma consisteix en traslladar el centre 
de dia a la primera planta de l’edifici on es 
troba actualment amb la finalitat d’unificar 
els serveis de fisioteràpia, cuina, magat-
zems, vestidors i altres espais comuns. 
A més, s’ampliaran les habitacions per 

poder tenir dormitoris dobles i que pugui 
acollir 12 persones. El consultori mèdic 
se situarà a la planta baixa. L’obra es co-
finançarà a través de la línia d’ajudes que 
convoca el Ministeri d’Indústria i Energia 
per als municipis de la zona d’influència 
de centrals nuclears.

El centre de dia va entrar en funcionament 
a l’abril de 2012 i disposa actualment de 
20 places. L’adjudicació es va aprovar 
amb els vots favorables de l’equip de go-
vern, Convergència i el PP; el grup d’ERC 
s’hi va abstenir.

En el mateix ple es va adjudicar el concert 
per a la gestió integral del centre de dia de 
Vandellòs i del centre de dia de l’Hospita-
let de l’Infant al grup Sagessa.

El ple que es va celebrar el dimecres dia 9 de 
novembre va aprovar la modificació de les or-
denances fiscals per al proper any 2017 entre 
les que destaquen les bonificacions de l’impost 
de vehicles de tracció mecànica per als vehicles 
elèctrics o híbrids. En concret, els vehicles elèc-
trics rebran un 75% de bonificació i els híbrids 
es bonificaran en un 50% de la taxa. A banda 
de la modificació d’aquesta ordenança, es de-
roguen les ordenances fiscals de clavegueram 
i la de subministrament d’aigua ja que queden 
incloses en el preu públic de l’aigua.

En la línia de les mesures per la protecció del 
medi ambient, des de l’àrea de promoció eco-
nòmica es va portar a l’aprovació del ple una lí-
nia de subvencions d’eficiència energètica. Les 
accions que poden rebre aquestes subvencions 
són les obres que realitzin els ciutadans i que 
estiguin orientades a millorar l’eficiència energè-
tica i les mesures que prenguin els empresaris 
amb aquest mateix objectiu. 

Adjudicades les obres de reforma de la 
residència de Vandellòs

El ple acorda bonificar 
els vehicles elèctrics i 

subvencionar les mesures 
d’eficiència energètica
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L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, a través de l’àrea de serveis 
socials i mitjançant un conveni amb 

l’entitat Taller Baix Camp, posa en marxa en 
el darrer trimestre d’aquest 2016 un programa 
de dinamització laboral dirigit a persones amb 
discapacitat.

La signatura del conveni entre l’ajuntament i 
Taller Baix Camp permetrà que personal tècnic 
especialitzat faci entrevistes personalitzades 
als candidats per analitzar i assessorar sobre 
la situació i les possibilitats de cadascuna de 
les persones ateses. L’objectiu del programa 
està orientat a la millora sociolaboral de les 
persones discapacitades des de la situació es-
pecífica de cadascuna d’elles.

En aquest sentit, s’avaluaran individualment 
les potencialitats de treball i es detectaran les 

àrees de millora dels aspirants. Després, una 
comissió formada per tècnics de serveis soci-
als, de la regidoria d’ocupació i emprenedoria, 
del departament de recursos humans i de l’en-
titat Taller Baix Camp dissenyaran les propos-
tes i en dissenyaran el seu desenvolupament. 

Les accions específiques que es duran a terme 
en el marc d’aquest programa de dinamització 
per l’ocupació laboral de persones amb disca-
pacitat estaran en funció de la informació que 
s’obtingui de les entrevistes personalitzades.

Les persones que estiguin interessades en 
formar part del programa poden presentar 
les seves sol·licituds a l’oficina municipal 
de Serveis Socials fins al 18 de novembre. 
Les entrevistes individuals s’aniran realitzant 
entre els mesos de novembre i desembre, i 
durant el primer trimestre de 2017 s’incorpo-

raran els candidats a les accions de forma-
ció, d’assessorament i a les accions laborals.

Tot i que segons l’anàlisi que es fa des de 
l’àrea de Serveis Socials, la taxa d’atur al 
municipi es troba per sota de la mitjana de 
Catalunya, es constata que el col·lectiu de 
persones amb discapacitat es troba proble-
mes greus a l’hora d’accedir al mercat labo-
ral, cosa que també en dificulta el desenvo-
lupament social.

Tal com ha explicat la regidora de Serveis So-
cials, Cristina Borràs “a través d’aquest pro-
grama i gràcies al suport dels professionals 
de Taller Baix Camp fem un esforç addicional 
per la integració laboral de les persones disca-
pacitades i també establim un compromís per 
ajudar-los en el seu desenvolupament social i 
la realització personal”. g

L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET 
DE L’INFANT INICIA UN PLA D’OCUPACIÓ PER A 

PERSONES AMB DISCAPACITAT
Es farà a través d’un conveni entre Serveis Socials i el Taller Baix Camp

L’Ajuntament ha instal·lat entre els mesos 
de novembre i desembre dos passos de 
vianants a la Via Augusta que tenen la pe-
culiaritat de no ser únicament pintats sobre 
l’asfalt sinó que es construeixen amb un 
paviment ceràmic amb franges blanques 
i grises. Gràcies a aquesta característica, 
els passos no pateixen  el desgast de la 
pintura a causa del trànsit rodat sinó que 
són molt més resistents i visibles durant 
més temps.

A més, l’ajuntament s’ha adherit a un con-
veni que existeix entre l’empresa construc-
tora d’aquests passos de vianants amb la 
Fundació Fernando Alonso per la segure-
tat vial infantil. En virtut d’aquest conveni 
es construiran sense cost addicional dos 
passos més en centres educatius, de ma-
nera que durant els dies de vacances es-
colars s’instal·laran aquests dos passos 
davant la Llar d’Infants Sol i Vent al carrer 
Alamanda i davant l’Escola Mestral al car-
rer Vandellòs.

L’ajuntament instal·la 
quatre passos de vianants 

sense desgast

Les obres de millora que s’estan realitzant des 
de fa aproximadament un mes a la Plaça Drs. 
Gil Vernet del nucli de Vandellòs han deixat 
al descobert l’accés a un refugi antiaeri de la 
guerra civil espanyola. Concretament s’ha tro-
bat un dels accessos, ja que aquestes estruc-
tures constaven de diverses entrades que de-
sembocaven en un espai més ampli sota terra 
on la gent es refugiava dels atacs aeris durant 
la guerra. Tal com han explicat l’alcalde de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia i 
l’equip d’arquitectes responsable de les obres, 
es tracta d’una troballa que ja s’esperava, per-
què molta gent del poble recordava la ubicació 
del refugi i ja estaven avisats de la possibilitat 
de que sortís a la llum quan, després de l’en-
derroc, s’aixequessin els paviments existents.

L’accés trobat està malmès per obres anteriors 

i la primera acció que s’hi ha fet és, a més valo-
rar-ne l’estat, subjectar-ne l’estructura per man-
tenir-lo i veure fins on arriba i on es troba l’espai 
central del refugi. Segons la memòria que han 
aportat els veïns, es preveu trobar encara dos 
accessos més durant les obres.

L’alcalde de la població ha remarcat la impor-
tància d’aquesta troballa de la història recent 
del poble i ha expressat la voluntat de preser-
var-lo i “aprofitar aquesta gran oportunitat de 
recuperació de nostra memòria històrica per 
preservar-la i ensenyar-la a les generacions 
futures”.

Més enllà de la troballa, les obres segueixen 
avançant a bon ritme i es preveu que finalitzin 
dins els 4 mesos que estableix el termini d’exe-
cució.

Les obres de la Plaça Drs. Gil Vernet de 
Vandellòs deixen al descobert un refugi 

antiaeri de la guerra civil
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Una àmplia representació dels municipis del Camp de Tarrago-
na i les Terres de l’Ebre entre la que es trobava també l’alcalde 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, van estar presents a l’acte 
reivindicatiu celebrat el 10 d’octubre al Palau de la Generalitat 
per reclamar el traspàs íntegre del servei de Rodalies i Regio-
nals de la Generalitat i aconseguir un servei ferroviari de quali-
tat. El Govern, representants d’institucions catalanes, del món 
local i d’entitats del teixit econòmic, social i cultural del país van 
exigir acabar amb l’actual estat deficient del servei, derivat de 
la manca d’inversió d’Adif. 

El departament de Protecció Ci-
vil de l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant ha realit-
zat proves de funcionament d’un 
sistema d’alarmes a l’Almadrava. 
Aquest nucli no disposa actualment 
de megafonia i, per pal·liar la man-
cança es preveu instal·lar unes si-
renes per avisar la població en cas 
de diverses situacions d’emergèn-
cia, ja sigui nuclear, química, d’in-
cendis o de mal estat de la mar.

En les proves de funcionament, el regidor responsable de pro-
tecció civil, Frederic Escoda, va explicar que “donat que sense 
l’ajuda del Ministeri és inviable instal·lar la megafonia que ja 
tenim als altres nuclis, amb aquest sistema podríem realitzar 
els avisos”. Un cop vist el funcionament, des de la regidoria 
s’estudiarà la seva instal·lació mitjançant un concurs públic.

La Plaça Berenguer de l’Hospitalet de l’Infant va ser el dissabte 
dia 15 d’octubre al matí el lloc de celebració del Dia Europeu 
de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria, una jornada 
que es promou des del Consell Català de Ressucitació i que 
va organitzar l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
amb la col·laboració dels cossos de seguretat i emergències: 
Policia Local, Protecció Civil, Mossos d’Esquadra i Bombers.*

A partir de les 10 del matí del dissabte es van impartir tallers 
per explicar com realitzar les maniobres de RCP (Reanimació 
Cardiopulmonar) adaptats a totes les edats, des dels més me-
nuts als que s’explicava com identificar casos d’aturada cardí-
aca i avisar el servei d’emergències, fins als adults, als qui es 
va mostrar com es realitza una maniobra RCP. A més, hi havia 
exposats els vehicles dels cossos de seguretat que es podien 
veure per dins i tallers de manualitats per als infants.

EL SECRETARI D’ESTAT DE 
FOMENT INAUGURA LES OBRES DE 

RESTAURACIÓ DE L’HOSPITAL GÒTIC
Una part de l’obra s’ha finançat a través de 

l’1’5% cultural

E l secretari d’Estat d’Infra-
estructures, Transport i 
Habitatge del Ministeri de 

Foment, Julio Gómez-Pomar, va 
inaugurar a l’octubre les obres 
de restauració del mur nord-
oest i la torre medieval de l’antic 
hospital gòtic de l’Hospitalet de 
l’Infant.

El cost del projecte ha arribat als 
618.000 euros, finançats gairebé 
a parts iguals pel govern espa-
nyol i el consistori. Així, el Ministeri 

de Foment hi ha aportat 309.145 
euros en el marc de l’1,5% Cultu-
ral, mentre que l’Ajuntament hi ha 
destinat 308.869 euros.

Juntament amb la consolidació i 
restauració del mur, el projecte ha 
suposat la recuperació dels espais 
interiors de la torre, la construcció 
d’accessos a la coberta i l’adequa-
ció d’una sala a l’interior de l’im-
moble que funciona com a centre 
d’interpretació de l’Hospital del 
Coll de Balaguer. g

Una caminada verda a Vandellòs i 
una pedalada popular a l’Hospita-
let de l’Infant són les dues activitats 
amb les que el cap de setmana del 
15 i 16 d’octubre es va celebrar la 
setmana de la mobilitat sostenible i 
segura. 

Al municipi de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant s’hi van dedicar ac-

tivitats el dissabte 15 i el diumenge 
16. A Vandellòs es va celebrar una 
caminada verda que s’iniciava a les 
5 de la tarda des de la Plaça Drs. Gil-
Vernet en la que també es va oferir 
un berenar. El diumenge, a l’Hospi-
talet de l’Infant, es promovia la mo-
bilitat en bicicleta amb una pedalada 
popular que sortia  a les 10.30 del 
matí des de la Casa de la Vila.

La setmana de la mobilitat 
sostenible i segura se celebra a 

Vandellòs i l’Hospitalet

El món local reclama el traspàs i un 
servei ferroviari de qualitat a un acte 

reivindicatiu al Palau de la Generalitat 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant prova 
un nou sistema d’alarmes de protecció 

civil a l’Almadrava

Els cossos de seguretat i emergència 
ensenyen a salvar vides en el Dia 

Europeu de l’Aturada Cardiorespiratòria
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L’objectiu és acostar la biblioteca als infants de totes les edats

LA BIBLIOTECA INFANT PERE REP TOT EL CURS 
VISITES DELS GRUPS ESCOLARS DEL MUNICIPI

La biblioteca pública municipal Infant 
Pere va començar al mes d’octubre a 
rebre les visites dels grups d’escolars 

de manera que tots els alumnes des de les 
llars d’Infants fins als cursos superiors hi pas-
saran durant el curs per conèixer més coses 
d’aquest equipament cultural. 

En aquestes visites, el personal de la bibliote-
ca rep els grups escolars, els mostra la sala 
de lectura i el que hi poden trobar i els explica 
breument algun aspecte de funcionament de 
la biblioteca. Després de la visita, en funció del 
curs escolar es fa alguna activitat complemen-
tària. Els més petits, fins a tercer de primària 
escolten un conte que els explica la bibliotecà-
ria i els alumnes de quart a sisè participen en 
un joc relacionat amb allò que els han explicat. 
En el cas dels alumnes de secundària es fa ja 
una introducció al catàleg de biblioteques per 
a que en coneguin el funcionament i el puguin 
utilitzar de manera autònoma.

A més, la bibliotecària de l’Hospitalet re-
alitza dues sessions més a la biblioteca 

Jaume Jardí Gil amb els infants del nucli 
de Vandellòs en les que realitza la mateixa 
dinàmica.

En acabar la visita, tots els alumnes surten 
amb el seu carnet d’Amics de la Biblioteca.

A banda de les visites escolars, la biblioteca 
proposa durant el curs un bon nombre d’acti-
vitats per als més petits, com són espectacles 
de teatre, contes en anglès o en llenguatge de 
signes que es duen a terme tant a la biblioteca 
de l’Hospitalet com a la de Vandellòs. g

El cicle de xerrades-col·loqui 
titulat “Trencant mites sobre 
la (des)igualtat de gènere a 
l’Europa del segle XX” va ser 
l’activitat que iniciava el curs 
de l’Antena del Coneixement 
de la URV que es va inaugurar 
oficialment el dimarts dia 24 
d’octubre. Tot i amb això el ci-
cle de conferències va tenir lloc 
durant tot el mes d’octubre i va 
comptar amb quatre sessions 
que abordaven qüestió de la 
desigualtat de gènere des de 
perspectives tan diverses com 

la violència, la pobresa i l’exclu-
sió social, l’accés de les dones 
a les quotes de poder o els rols 
sexistes que marca la publicitat.

La xerrada que tancava 
aquest primer cicle de confe-
rències tractava la violència 
de gènere o va anar a càrrec 
de Neus Oliveras, professora 
de dret públic i especialista 
en dret constitucional i euro-
peu. L’alcalde de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Alfons 
Garcia, acompanyat de la re-

gidora de Cultura i Patrimoni, 
Núria Ortiz, va inaugurar ofi-
cialment el curs acadèmic de 
l’Antena del Coneixement du-
rant el decurs de l’acte.

L’Antena del Coneixement de 
la URV es va posar en marxa 
a l’abril del 2012 fruit de l’esforç 
realitzat per l’Ajuntament, amb 
una aposta decidida per apro-
par a la població la seva Univer-
sitat de referència i poder gene-
rar un major desenvolupament 
basat en el coneixement.

El grup de teatre local de l’Hospitalet 
de l’Infant va estrenar el passat diu-
menge dia 13 de novembre l’obra “El 
cadàver del senyor Garcia”, una co-
mèdia en tres actes escrita als anys 
30 pel dramaturg Enrique Jardiel Pon-
cela.

Un suïcidi, una parella d’enamorats, 
un forense i una bona colla de perso-
natges surrealistes i còmics amanei-
xen aquesta obra que els actors locals 
van posar sobre l’escenari dirigits per 
Aleix Vallverdú. La comèdia es va re-
presentar en dues sessions i la recap-
tació va anar a benefici de La Marató 
de TV3.

Finalitza el primer cicle de conferències de 
l’Antena del Coneixement 

El grup de teatre Quo 
Vadis estrena “El 

cadàver del senyor 
Garcia” en benefici de 

La Marató
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El Centre d’Estudis la Vall, 
juntament amb l’Escola 
Valdelors va organitzar 
el dissabte dia 12 de no-
vembre l’acte de celebra-
ció del Correllengua 2016 
que va tenir lloc a l’Audito-
ri de Vandellòs. En aques-
ta edició el Correllengua 
ha fet un h0omenatge a 
l’escriptora i periodista 
Montserrat Roig coincidint 
amb el 25è homenatge de 
la seva mort.

Així, a dos quarts de 7 
de la tarda, la jornada co-
mençava a l’Auditori del 
poble amb una exposició 
dels alumnes de l’escola 
Valdelors per continuar 
cap a les 7 amb la com-

posició poeticomusical de 
Jaume Calatayud i Vicen-
te Monera: ‘Pinzellades 
de Roig’.

Aquest és el segon any 
que el Centre d’Estudis 
de la Vall organitza el 
Correllengua, que és una 
iniciativa popular que se 
celebra anualment en els 
territoris de parla catalana 
amb l’objectiu de mostrar 
la vitalitat de la llengua 
catalana i fomentar-ne 
l’ús social. Aquest any, 
a Vandellòs, ha comptat 
amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis de la 
Vall, l’Escola Valdelors i 
l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant.

El Correllengua 
en homenatge a 

Montserrat Roig passa 
per Vandellòs

La sala Dedalts de Ca la Torre 
de Vandellòs va acollir al mes 
d’octubre la tertúlia amb l’es-
criptor Lluís Anton Baulenas, on 
l’escriptor va poder intercanviar 
amb els lectors les impressions 
de la seva novel·la “La vostra 
Anita”, una obra que va roman 
dre inèdita fins al 2015 tot i 
que la història es va portar al 
cinema l’any 2001 de la mà de 
Ventura Pons amb Rosa Maria 
Sardà en el paper de l’Anita. 

Doctor Calypso, Auxili, el grup de fes-
ta-fusió Doctor Prats i el DJ Na Fent 
van ser els protagonistes de la sisena 
edició del Festival Aglà que es va ce-
lebrar amb èxit al poliesportiu de Van-
dellòs el passat dotze de novembre.

L’Associació de Joves de Vandellòs 
és l’entitat que organitza aquest festi-
val que ja s’ha consolidat com un dels 
més importants de la tardor i rep el 
suport de l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant.

Lluís Anton Baulenas a Ca la Torre

El Festival Aglà arriba a la sisena 
edició

Camera Musicae va oferir en primícia l’òpera en format de concert

L’orquestra Camera Musicae de Tarrago-
na va oferir diumenge dia 6 de novem-
bre la preestrena de l’òpera “Alba Eter-

na”, del reconegut compositor català Albert 
Guinovart. L’obra s’estrenava el dilluns dia 7 
al Palau de la Música de Barcelona dins el 
cicle “Tardes al Palau”, i el dia abans es va 
poder veure en format concert a l’Auditori del 
Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de 
l’Infant. 

Amb aquesta representació, el municipi va 
oferir l’oportunitat de gaudir de la música d’un 

dels compositors contemporanis de més re-
nom del país acompanyat de grans veus com 
la de Marta Mathéu, Anna Alàs, David Alegret 
o Josep-Ramon Olivé sota la direcció de To-
màs Grau i amb una orquestra de 12 músics.

L’òpera, amb música de Guinovart i llibret de 
Jordi Faura està estructurada en dues parts i 
compta amb el propi compositor al piano. Gui-
novart és conegut pels musicals “Mar i Cel” o 
“Flor de nit” i “Scaramouche”, la darrera pro-
ducció de Dagoll Dagom recentment estrena-
da. En el terreny audiovisual, ha composat la 

sintonia d’algunes sèries televisives com “Nis-
saga de Poder” o “El cor de la ciutat”. 

El tema de l’òpera “Alba eterna”, que s’ha 
qualificat com a obra de realisme màgic és el 
pas del temps que converteix en pretext per 
revisitar els conceptes de bellesa i vellesa.

En l’àmbit musical, a “Alba eterna” es reco-
neix perfectament l’estil compositiu de Guino-
vart, amb moments de gran lirisme que no re-
nuncien a la intensitat i duresa necessària per 
acompanyar un text a vegades colpidor.  g

L’ÒPERA “ALBA ETERNA” D’ALBERT GUINOVART 
PASSA PER L’HOSPITALET DE L’INFANT EL DIA ABANS 

D’ESTRENAR-SE AL PALAU DE LA MÚSICA
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Els clients dels establiments adherits poden guanyar premis per les seves compres

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i 
l’Associació de Comerços de l’Hospita-

let de l’Infant i la Vall de Llors (ACHV), amb la 
col·laboració de l’Àrea de Turisme han organit-
zat per segon any la campanya el “Nadal dels 
Sentits”. Amb aquesta campanya es pretén 
que les compres de Nadal es facin al comerç 
de proximitat oferint premis per cada compra 
realitzada en algun dels comerços que s’han 
adherit a la campanya.

Així, a la vuitantena d’establiments adherits s’hi 
lliuren uns premis als clients per les compres a 
partir de 10 euros. Per aconseguir els premis 
cal acudir a l’Oficina de Turisme a canviar els 
tiquets de compra per vals, per cada 10 euros 
es lliura un val amb un màxim de 20 per cada 
compra. Els vals obtinguts es poden bescan-
viar per viatges al trenet nadalenc, bosses de 
crispetes, cotó de sucre, una foto impresa al 
photocall de Nadal, una figura feta amb globus 
o una sessió de pintura de cara. g

EL COMERÇ LOCAL DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET 
CONVIDA A VIURE EL NADAL DELS SENTITS

Per donar la benvinguda a les festes, el divendres, 2 de desembre, va tenir lloc l’encesa oficial 
dels llums de Nadal a l’Hospitalet de l’Infant, a la Plaça Catalunya s’hi va presentar el vídeo del 
Nadal dels Sentits i el mapping nadalenc, hi va haver cantada de nadales i xocolatada per a 
tots els assistents. A Vandellòs l’encesa oficial de llums de Nadal va tenir lloc el 6 de desembre.

L’ordenança que estableix ajudes per la 
implantació de noves activitats econòmi-
ques al municipi es va modificar el ple del 
mes de novembre, i per al proper any es 
valoraran especialment aquelles noves 
activitats que es dediquin a sectors es-
tratègics o que suposin la diversificació 
de l’economia local. L’objectiu és posar el 
focus d’aquests ajuts en aquells sectors 
econòmics que aportin un valor afegit a 
l’activitat econòmica del municipi. 

Les ajudes aniran dedicades a projectes 
d’emprenedoria que es dediquin a acti-
vitats inexistents al municipi i, per tant, 
diversifiquin el teixit econòmic; a projec-
tes dedicats al sector de la informació 
i les comunicacions que s’instal·lin al 
viver tecnològic i, per últim a projectes 
d’emprenedoria que generin ocupació 
mitjançant la contractació de persones a 
l’atur per un període que no sigui inferior a 
4 mesos. Tal i com estableix l’ordenança, 
els projectes que, a més de generar ocu-
pació, siguin també innovadors i dedicats 
a sectors estratègics o tecnològics poden 
arribar a rebre 4.500 euros a l’any, mentre 
que aquells que només generin ocupació 
en sectors no estratègics poden arribar a 
un màxim de 2.400 euros anuals.

L’àrea de promoció econòmi-
ca ha posat en marxa un pla 
d’ajudes per al 2017 amb l’ob-
jectiu de fomentar la competiti-
vitat en el comerç. Les ajudes 
a les que es poden acollir els 
comerciants segons marca 
l’ordenança que les regula són 
per adequació i modernització 
de la imatge comercial dels 
seus establiments amb la mi-
llora i adequació de les faça-
nes, la il·luminació, les mesu-
res efectives d’aparadorisme o 
les mesures per minimitzar la 
imatge visual d’un local tancat 

i afavorir la seva transforma-
ció en local comercial. Totes 
aquestes ajudes es poden 
anar sumant en funció de les 
accions que emprengui cada 
comerciant.

D’altra banda, l’ordenança per 
l’ús dels espais de domini pú-
blic amb finalitats lucratives i 
que és la referent a les taxes 
que han de pagar els paradis-
tes del mercat ambulant que 
se celebra cada setmana, del 
mercat de Sant Roc o altres 
instal·lacions de venda no se-

dentària s’augmentarà a partir 
de l’any 2017. El motiu és que 
com que el mercat ambulant 
està instal·lat en un espai de 
domini públic portuari, l’Ajun-
tament ha de fer front al pa-
gament de les taxes que esta-
bleix l’administració titular, que 
és la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta taxa repercutirà en 
els preus per aprofitament de 
l’espai que paguen els vene-
dors i que passarà dels 75 eu-
ros per metre lineal a l’any que 
es paga actualment del mercat 
ambulant a 95 euros.

Encesa oficial dels llums de Nadal 

Incentius a la 
implantació de projectes 
i activitats econòmiques 

estratègiques i a la 
competitivitat del comerç

Ajudes per fomentar la competitivitat 
en el comerç
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Des del Viver d’Empreses de l’Hospitalet de 
l’Infant gestionen el portal Viu el Mediterrani 
i també ofereixen serveis com agència de 
màrqueting i comunicació a petites i mitjanes 
empreses. 

La Maika i la Diana són periodistes de forma-
ció i fa uns mesos  van posar en marxa el por-
tal de turisme i oci Viu el Mediterrani i l’agència 
de màrqueting i comunicació Viatis Media.

 “El mateix dia que ens van comunicar el 
nostre comiat ja vam començar a rumiar en 
posar alguna cosa en marxa. Sabíem que el 
nostre sector és complicat i per això vam pen-
sar en vincular el projecte al sector turístic”, 
expliquen. L’empenta final va venir de la mà 
del Servei d’Assessorament a Emprenedors 
(SAE) d’IDETSA, on les van guiar en l’ela-
boració del Pla d’empresa i l’arrencada del 
projecte.

Viu el Mediterrani i Viatis Media, 
periodistes navegant en el sector turístic 

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

Viu el Mediterrani és un portal web que agru-
pa informació, serveis, empreses i activitats 
relacionades amb el sector turístic i d’oci als 
municipis del sud de la Costa Daurada. És 
una eina que permet als turistes, o veïns de 
la zona, l’organització de les seves vacances 
o activitats d’oci de forma fàcil i senzilla.

“La idea és que si estàs avorrit a casa i tens 
ganes de fer alguna cosa, o no saps ben bé 
on anar a sopar, prendre una copa o comprar 
puguis entrar a Viu el Mediterrani i trobar ide-
es”. Enguany esperen consolidar el projecte 
que admeten que és ambiciós i suposa un 
volum de feina molt important. 

IDETSA ja disposa de diverses ofertes per als nous abonats

La xarxa de telecomunica-
cions de nova generació 
està ja operativa al nucli 

urbà de l’Hospitalet de l’Infant 
després que s’hagi desplegat 
el cable de fibra òptica fa unes 
setmanes. La implantació arri-
ba així a la segona fase, ja que 
inicialment la infraestructura es 
va instal·lar i posar en funcio-
nament als polígons industrials 
al servei de les empreses que 
hi estan ubicades. L’objectiu 
amb el desplegament al casc 
urbà és que les empreses i 
negocis que estan ubicats a 
l’Hospitalet així com els veïns 
d’aquest nucli puguin disposar 
també del servei. 

Per a les persones que hi es-
tiguin interessades, el servei 
el presta IDETSA, que és la 
primera operadora de teleco-
municacions de fibra òptica al 
municipi des del juny de 2014 i 
dóna servei al sector industrial 
amb més de 40 empreses des 
del juny de 2015. Ara, l’em-
presa municipal ja disposa de 
diverses ofertes per als nous 
abonats, com l’alta gratuïta 
fins al mes de març de 2017, 
tarifes sense permanència i un 
30% de descompte aquest Na-
dal 2016. 

Els usuaris tenen a la seva 
disposició diversos paquets 
de servei en funció de les 
seves necessitats que van 
des d’un paquet bàsic de 
100 MB simètrics per na-
vegar per Internet fins a un 
servei complet que integra, 
a més de la connexió a In-
ternet, altres productes de 
telecomunicacions, com la 
telefonia fixa i mòbil.

A més, també s’ofereix un 
servei de televisió a tra-
vés del Club IDETSA TV 
que dóna accés a més de 
40 canals de televisió amb 
descomptes en les com-

pres als establiments del 
municipi.

L’àmbit actual de desplega-
ment està situat entre el riu 
Llastres, la Via Augusta, la 
carretera Móra a l’Hospita-
let i la via del tren, el plànol 
d’abast d’aquesta fase es 
pot consultar a la pàgina 
web www.idetsafibra.com, 
on també hi ha la informació 
sobre les tarifes del servei. 
IDETSA té previst també 
oferir fibra òptica als veïns 
de la resta del nucli de l’Hos-
pitalet i dels altres nuclis del 
terme municipal en fases 
posteriors del projecte.g

ELS PARTICULARS JA ES PODEN 
CONNECTAR A L’ALTA VELOCITAT 

AMB EL DESPLEGAMENT DE 
FIBRA ÒPTICA A L’HOSPITALET

Des d’IDETSA, l’empresa muni-
cipal de Promoció Econòmica de 
l’ajuntament Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant, s’està progra-
mant per tercer any un Certificat 
de Professionalitat gratuït de 
Nivell 2 de Serveis de Restau-
rant. Aquest certificat de profes-
sionalitat és una titulació oficial 
que acredita professionalment 
a aquells que l’han obtingut per 
poder treballar al sector de l’ho-
teleria i la restauració.

Enguany el certificat s’inclou en 
el Programa del SOC Formació 
amb Compromís de Contractació 
2016, cosa que significa que un 
70% dels alumnes que finalitzin 
amb èxit el curs tindran garantit 
un contracte de feina amb una 
durada mínima d’entre 4 i 6 me-
sos.

El certificat de professionalitat de 
Serveis de Restaurant comen-
çarà l’1 de desembre i finalitza-
rà el 25 d’abril de 2017. El curs 
consta d’una càrrega lectiva de 
590 hores que es distribuirà en 
380 hores de formació teòrica a 
les aules d’IDETSA, 130 de ta-
ller pràctic al Restaurant Le Petit 
Normand i 80 de pràctiques pro-
fessionals no laborals.

IDETSA inicia un 
nou curs de serveis 

de restaurant 
per formar 

professionals 
de l’hoteleria i la 

restauració
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La campanya “Menja i Guanya” 
i el photocall són algunes de les 

propostes de turisme per al Nadal
Dins les activitats nada-
lenques del municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, l’Àrea de Tu-
risme de l’Ajuntament 
ha organitzat una nova 
edició de la campanya 
“Menja i guanya” en la 
que menjar als establi-
ments del municipi porta 
premis. 

La primera edició de la 
campanya “Menja i gua-
nya” es va realitzar du-
rant el primer trimestre 
de l’any, de manera que 
es va sortejar un regal 
per als participants del 
mes de gener, un altre 
al febrer i un tercer als 
tiquets recollits durant el 
mes de març. El balanç 
positiu i la bona respos-
ta rebuda per part de 
clients i restauradors 
ha fet que, tal com ha 
explicat la regidora de 
turisme, Elidia López, 
“vulguem donar un dar-
rer impuls en aquestes 
darreres setmanes de 
l’any i completar així la 
promoció dels nostres 
establiments de restau-

ració també en la cam-
panya de Nadal”.

Altres propostes que 
aporta l’àrea de Turisme 
a les activitats de Nadal 
són el photocall de Na-
dal, l’animació als car-

rers, la col·laboració amb 
la campanya de comerç 
El Nadal dels Sentits i la 
xocolatada de la que van 
gaudir els nens i nenes 
de l’escola Mestral el dia 
que van decorar l’arbre 
de la Plaça Catalunya.

El cap de setmana del 
21 al 23 d’octubre se 
celebra la 38a Fira 
d’Andorra la Vella, un 
aparador de l’oci i el 
lleure per al gran pú-
blic on els expositors 
estan relacionats amb 
el món del turisme, 
l’esport el lleure, l’oci 
i el benestar.

Amb la finalitat de pro-
mocionar el municipi 
i donar a conèixer el 
seu atractiu turístic 
tant al públic andor-

rà com als visitants 
estrangers d’aquesta 
fira, l’àrea de Turis-
me ha instal·lat un 
any més l’estand de 
l’Hospitalet de l’Infant 
i la Vall de Llors on es 
mostren els recursos 
naturals de què gau-
deix el municipi.

Es calcula que unes 
65.000 persones vi-
siten la Fira d’Andor-
ra la Vella durant els 
3 dies de durada del 
certamen.

Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant 

present a la Fira 
d’Andorra la vella

Un altre distintiu de qualitat per a les platges del municipi que en confirma la 
bona gestió

La platja de la Punta del 
Riu de l’Hospitalet de 
l’Infant ha obtingut la 

bandera Ecoplayas, un dis-
tintiu que atorga l’Associació 
Tècnica per la Gestió de Resi-
dus i Medi Ambient (Ategrus) i 
que distingeix les platges que 
destaquen per la seva políti-
ca de qualitat mediambiental. 
El jurat ha reconegut l’Ajun-
tament de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant concedint la 
bandera Ecoplayas a la Punta 
del Riu per recollir les algues 
i aplegar-les durant l’estiu a 
l’aire lliure per evitar molèsties 
als banyistes i tornar-les a la 
platja  a l’hivern per protegir la 
costa i afavorir la fauna local.

Al mateix congrés han renovat 
la distinció les platges de l’Are-

nal i del Torn que ha el tenien, 
i presentava nova candidatura 

la Punta del Riu. La regidora 
de Turisme, Elidia López, ha re-
marcat que “aquest guardó ens 
reconeix la gestió sostenible 
i respectuosa que fem de les 
nostres platges i en demostra la 
seva excel·lent qualitat”. Al ma-
teix temps, la regidora ha avan-
çat que per al proper any es 
presentarà també la candidatu-
ra de la platja de l’Almadrava.

Per la concessió de la bandera, 
l’associació té en compte aspec-
tes com la neteja de la platja i el 
seu entorn, la qualitat de les ai-
gües, l’existència d’equipaments 
en bones condicions, les condici-
ons d’accessibilitat o els serveis 
que es presten als usuaris. g

LA PLATJA DE LA PUNTA DEL RIU OBTÉ LA BANDERA 
ECOPLAYAS PEL TRACTAMENT DE LES ALGUES MARINES



15REVISTA
LA

Desembre 2016Turisme

L’HOSPITALET DE L’INFANT ACULL LA PRIMERA 
PROVA DE LA COPA D’ESPANYA DE PADDLE SURF

És el primer cop que se celebra a Catalunya una prova puntuable

L’Hospitalet de l’Infant va 
ser el passat dissabte dia 
22 d’octubre la seu  del 

primer campionat Costa Catala-
na SUP Challenge 2016 prova 
puntuable per a la Copa d’Es-
panya d’Stand Up Paddle Race. 
La competició es disputava per 
primera vegada a Catalunya i 

va estar marcada per unes pre-
visions meteorològiques desfa-
vorables que, finalment, no van 
impedir el normal desenvolupa-
ment de la prova.

Durant el campionat més de 80 
participants van demostrar les 
seves habilitats sobre una taula 

de surf en les categories llarga 
distància, sub 18 i All round. 

La competició es va desenvo-
lupar en una jornada que va 
incloure activitats paral·leles. 
D’entre aquestes activitats va 
destacar la portada a terme per 
l’ONG SUPerando i que va con-

sistir en la pràctica de paddle 
surf per part d’un grup de nens i 
nenes en risc d’exclusió social. 

A més, els visitants que es van 
apropar a l’Hospitalet de l’In-
fant van poder gaudir de food 
trucks o atraccions com el toro 
mecànic.  g

El Secretari General del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, Josep Gi-
nesta, va inaugurar dissabte dia 26 de 
novembre la jornada “Espais industrials, 
espais de futur” que organitzava la MI-
DIT.

La jornada proposava obrir un espai de 
reflexió i debat sobre les possibilitats de 
reconversió i les realitats dels espais in-
dustrials en desús. Amb aquesta finalitat 
s’hi van explicar diverses experiències i 
projectes de diversificació econòmica i 
reconversió d’espais industrials. La jor-
nada s’emmarca al projecte innovador i 

experimental “El Pla Estratègic de des-
envolupament econòmic local de la MI-
DIT: Pilar de la diversificació del territori” 
un projecte promogut per MIDIT amb el 
suport del Servei Públic d’Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, en el marc 
de la línia de subvenció dels projectes 
innovadors i experimentals de l’any 
2015 i pel Ministerio de Empleo.

La Mancomunitat d’Iniciatives pel Des-
envolupament Integral del Territori (MI-
DIT) treballa des de l’any 2008 en la 
diversificació econòmica del territori dels 
municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, Tivissa i Pratdip.

La MIDIT organitza una jornada 
per reflexionar sobre el futur dels 

espais industrials
El 26 d’octubre de 2016 
es va portar a terme la 
Jornada de Cloenda 
del CAE2020 - Comu-
nitat d’Aprenentatge 
Empresarial. La Man-
comunitat d’Iniciatives 
de Desenvolupament 
Integral del Territori de 
Vandellòs i l’Hospita-
let de l’Infant, Tivissa i 
Pratdip (MIDIT) va pre-
sentar al mes de març 
el programa CAE2020 
un projecte promogut 
per MIDIT amb el su-
port del Servei Públic 
d’Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
en el marc de la línia 

de subvenció dels pro-
jectes innovadors i ex-
perimentals de l’any 
2015 i pel Ministerio de 
Empleo. El CAE2020 té 
com a objectiu general 
ajudar a les empreses 
a millorar la seva acti-
vitat a través d’un pro-
grama complet que ha 
ofert nous recursos i 
aprenentatges per do-
nar resposta a les ne-
cessitats actuals. Les 
empreses participants 
han estat part activa 
de la Jornada explicant 
la seva experiència al 
CAE2020 i les propos-
tes de futur.

Jornada de Cloenda 
CAE2020
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DONES OPERADES DE CÀNCER DE MAMA 
I AFECTATS PER LA FIBROMIÀLGIA FAN 

FISIOTERÀPIA AQUÀTICA A LA PISCINA COBERTA
L’aigua és un mitjà idoni per als exercicis de recuperació d’aquests pacients

El pavelló poliesportiu de 
l’Hospitalet de l’Infant es troba 
en obres de remodelació des 
d’aquest mes de desembre, 
uns treballs que han consistit 
en la millora del paviment i la 
instal·lació d’unes noves gra-

deries telescòpiques, la pintura 
i restabliment dels vinils de les 
parets i el reemplaçament del 
terra de famèlic entre altres re-
paracions. Totes aquestes mi-
llores han suposat un cost de 
90.000 euros.

Obres de remodelació per 
millorar les instal·lacions 

del pavelló poliesportiu de 
l’Hospitalet

Les dones que han estat operades de 
càncer de mama tenen l’oportunitat 
d’assistir a les sessions de fisioterà-

pia aquàtica que tenen lloc dos dies per 
setmana a la piscina municipal coberta de 
l’Hospitalet de l’Infant. L’àrea d’esports de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’As-
sociació Catalunya Contra el Càncer de 
Tarragona impulsen conjuntament aquest 
programa gràcies a un conveni de col-
laboració. Les sessions es van iniciar al 
mes d’octubre i tenen lloc els matins de 
dimarts i dijous.

La piscina també acull els dilluns al mig-
dia sessions de fisioteràpia aquàtica per 
a persones afectades de fibromiàlgia, una 
malaltia que té com a principal símpto-
ma el dolor generalitzat i la fatiga. Per al 
tractament de la fibromiàlgia està indica-
da l’activitat física aeròbica i els exercicis 
d’enfortiment i flexibilització que siguin 
suaus, per això l’aigua, per l’absència de 
gravetat esdevé un mitjà idoni per aquesta 
activitat. g

Aquestes dues proves, juntament amb la VI Copa d’Espanya Sub 
23 de Pesca submarina, van tenir lloc el dissabte 8 d’octubre pas-
sat amb el Club Nàutic Hospitalet – Vandellòs com a organitzador 
amb el suport de la FECDAS.

La prova de clubs va comptar amb la participació de 27 equips 
provinents d’11 comunitats autònomes, la prova de la categoria 
Veterans la van disputar 13 pescadors i a la categoria Sub 23 s’hi 
van reunir 14 participants.

Els esportistes catalans fan 
el podi més alt en el XXXV 
Campionat d’Espanya de 

Pesca Submarina i en el III 
Open de Veterans
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E l departament de joven-
tut de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant va programar una 
setmana sencera d’activitats 
per treballar amb el col·lectiu 
de persones joves en el marc 
del Dia internacional per a l’eli-
minació de la violència vers 
les dones, que es reivindica el 
25 de novembre.

Així, durant la setmana, i ja 
des del dilluns dia 22  es van 
celebrar una sèrie d’actes que 
pretenien conscienciar sobre 
la importància d’eliminar qual-

sevol tipus de violència cap a 
les dones sobretot incidint en 
la població més jove. El dilluns, 
per iniciar aquesta programa-
ció va tenir lloc la inauguració 
de l’exposició “Desmuntem 
mites?” a la Sala Bonet Cas-
tellana i una taula rodona amb 
el títol “Joves i empoderades”. 
La taula rodona estava condu-
ïda per Estrella Botello i hi van 
participar Laura Aresté, jove 
emprenedora al capdavant 
de la revista Mum’s magazine 
que es distribueix per diverses 
zones de Catalunya amb molt 
bona acollida, Marta Galego, 

jove triatleta i àrbitre professi-
onal. Galego va obtenir molta 
atenció mediàtica aquest mes 
de setembre quan va aturar 
un partit de futbol que estava 
arbitrant per haver sentit un 
insult masclista. També hi va 
estar Cristina García, una jove 
enginyera que va passar tots 
els seus estudis universitaris 
sent l’única noia de la classe 
i la regidora Celia Ruiz, que 
també és advocada i especi-
alista en violència de gènere.

També es van realitzar visites 
a l’exposició amb els alumnes 

a partir de 3r de la ESO de 
l‘Institut Berenguer d’Entença 
amb els quals es van posar 
en pràctica dinàmiques sobre 
igualtat. Altres activitats van 
ser una sessió de cinefòrum 
amb la pel·lícula “Flor del de-
sierto” o la representació de 
l’obra de teatre “Cuenta con-
migo” que tenia lloc el mateix 
25 de novembre, l’obra la di-
rigia Inma Toledo i els matei-
xos joves n’han escrit el guió. 
Seguidament, es va llegir el 
manifest per cloure amb la 
setmana contra la violència 
envers les dones. g

El Pla Local de Joventut que han elabo-
rat la tècnica de Joventut i els monitors 
del Casal de Joves del municipi, ha estat 
posat com a exemple de com s’ha de tre-
ballar i redactar un document d’aquestes 
característiques per part de la coordinació 
territorial de Tarragona. Des de la Diputa-
ció s’ha felicitat a la regidoria de Joventut 
per la bona feina feta a l’hora d’el·laborar 
aquest pla i les persones que l’han realit-
zat han fet xerrades a tècnics d’altres mu-
nicipis del nostre voltant posant-lo com a 
exemple.

En el Pla Local de Joventut del municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant resulta 
d’especial interès tot el capítol dedicat a la 
diagnosi de la joventut del municipi, una fei-
na de recopilació i tractament de dades es-
tadístiques que ha comportat més d’un any 
de feina dels tècnics fent enquestes, entre-
vistes, grups de treball i taules de participa-
ció amb grups i col·lectius de joves i reuni-
ons amb joves de diversos àmbits per tal de 
detectar quines són les característiques dels 
joves del municipi, els seus interessos i les 
seves necessitats. A partir d’aquest conei-

xement de base, que ha suposat més d’un 
any de feina, es plantegen les polítiques a 
seguir des de l’àrea de joventut que, com, ha 
apuntat la regidoria Celia Ruiz, “volem que 
tinguin un caire principalment social, treba-
llant en xarxa amb altres departaments i ser-
veis del municipi”. El Pla Local de Joventut 
té una vigència de 4 anys i és l’eina marc 
per implementar les polítiques de joventut 
i aconseguir-ne el finançament, Celia Ruiz 
també ha apuntat que per al proper any les 
subvencions que rebrà l’Ajuntament per a 
les polítiques de joventut s’han duplicat.

El Pla Local de Joventut de Vandellòs i l’Hospitalet es posa com a 
exemple als municipis del voltant

ELS JOVES ESDEVENEN ELS PRINCIPALS 
PROTAGONISTES DE LA SETMANA CONTRA 

LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
La regidoria de joventut va programar activitats durant tota la setmana
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VANDELLÒS I L’HOSPITALET REALITZA 
L’INVENTARI I PLANIFICACIÓ FORESTAL 

DEL SEU TERME MUNICIPAL
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant ha adjudicat la redacció del Pla d’Ordenació 
Forestal del municipi, una eina que estableix les 
actuacions a realitzar durant els propers anys i 
a llarg termini en les zones de bosc que estiguin 
ubicades dins el terme municipal. Les actuaci-
ons que determina el pla estaran orientades a la 
prevenció d’incendis, la conservació de l’hàbitat 
natural dels boscos i a un aprofitament sosteni-
ble dels seus recursos naturals.

El pla inclou la realització de l’inventari forestal 
del municipi i la seva posterior ordenació, tant 
dels terrenys públics com privats. La redacció 
del Pla d’Ordenació s’ha adjudicat mitjançant 
concurs públic a l’empresa Medi XXI i estarà 
enllestit per a la seva aprovació en un termini 
de 4 mesos.

El contingut del pla s’estructura, d’una banda, 
en una part descriptiva de l’àmbit d’actuació, 
que inclou la coberta forestal (sigui arbrada, ar-
bustiva, prats, herbassars o roquissars entre al-
tres) i també els recursos que s’hi poden donar 
tals com la fusta, les pastures, bolets, pinyes 
etc, dels quals també se’n farà una valoració 
del seu potencial anual. D’altra banda, pel que 
fa referència al risc d’incendis també s’estableix 
quins són els riscos, els perímetres de protecció 
prioritària i s’identifiquen i descriuen els factors 
de risc d’incendi més importants que poden te-
nir incidència en el terme municipal.

Un cop realitzat tot aquest treball descriptiu, 
s’establiran els objectius preferents de la zona 
forestal ja estiguin orientats a la producció, a la 
protecció ambiental o la funció social

Les actuacions es definiran en funció d’aquests 
objectius, i quedaran planificades al llarg de la 
vigència del Pla d’Ordenació Forestal, que sol 
ser d’entre 15 i 20 anys i que s’organitzaran 
temporalment en el calendari del pla amb perío-
des estructurats en 5 anys per fer un seguiment 
més acurat de la seva execució.

El Pla d’Ordenació Forestal es coordina amb 
altres figures de planejament d’incendis fores-
tals, incorporant el Pla de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i de planejament urbanís-
tic, determinant els usos dels terrenys rústics 
forestals en els plans urbanístics del mateix 
àmbit.

EL METGE I LA INFERMERA DE REFORÇ HAN REALITZAT MÉS 
D’UN MILER D’ASSISTÈNCIES DURANT LES NITS A L’ESTIU

El CAP de l’Hospitalet de l’Infant 
ha comptat entre juny i setembre 
amb un metge i una infermera de 
reforç durant l’estiu que han re-
alitzat més d’un miler de visites 
durant aquest període. El per-
sonal de reforç presta el servei 
d’assistència entre les 9 del ves-
pre i les 12 de la nit, i segons les 
dades que ha facilitat el mateix 
Centre d’Assistència Primària, 
el metge ha atès 623 visites i la 
infermera 581. Respecte a anys 
anterior, el nombre d’assistènci-
es es manté estable.

Per sisè any consecutiu, l’Ajun-
tament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant ha assumit els 18.000 
euros que suposa el cost de te-
nir obert el CAP entre les 9 del 
vespre i les 12 de la nit durant 
aquests tres mesos en els que hi 
ha més afluència de visitants al 

municipi coincidint amb el perío-
de de vacances estivals. Des de 
l’any 2011, quan el Departament 
de Salut de la Generalitat de  Ca-
talunya va prendre la mesura de 
suprimir el servei nocturn, és el 
govern municipal qui garanteix 
l’assistència primària a les nits.

Davant aquestes dades, la re-
gidora de Salut Pública, Celia 
Ruiz, ha explicat que tot i que ha 
estat difícil trobar metges substi-
tuts, s’ha pogut atendre fora de 
l’horari habitual aquest miler de 
visites i ha explicat que l’Ajunta-
ment continuarà reclamant al go-

vern de la Generalitat l’obertura 
del CAP les 24h durant tot l’any.

En aquest sentit, cal recordar que 
al mes de juliol l’alcalde, Alfons 
Garcia,  i la regidora es van reunir 
amb el director dels serveis territo-
rials de la Generalitat de Catalunya 
al Camp de Tarragona, Roger Pla 
a qui van entregar un informe on 
s’exposa, com a principal reivindi-
cació, que el Centre d’Assistència 
Primària (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.

A més, al ple del mes d’abril es va 
aprovar una moció per unanimitat 
de tots els grups municipals en la 
que es demanava que el servei 
estigui obert ininterrompudament.

El ple celebrat al mes de desembre va 
aprovar modificacions en l’ordenança 
de recollida i gestió de residus munici-
pals i deixalleries. Tal com va explicar 
la regidora Celia Ruiz, la modificació 
de l’ordenança respon a la necessitat 
d’actualitzar la normativa municipal que 
existia i adaptar-la al nou marc legal. 
Algunes de les modificacions que con-
templa l’ordenança i que no estaven 
clares o no estaven incloses fins ara 
tenen a veure principalment amb la re-
gulació de residus de la deixalleria de 
manera que els residus que porten els 
industrials i empresaris pels quals obte-
nen un benefici no suposin una doble 
càrrega pel ciutadà. Així, empresaris i 
industrials han de gestionar ells matei-
xos els seus residus, ja que si se’n fa 
càrrec la deixalleria municipal el ciutadà 
estaria pagant dues vegades pel ma-
teix servei. També es concreta el servei 
de recollida de voluminosos per a que 
les persones que hagin de gestionar 
aquest tipus de residu contactin amb la 
deixalleria i es faci la recollida porta a 
porta. Aquestes modificacions es van 
aprovar amb l’abstenció del grup de 
Convergència i el vot favorable de la 
resta de grups municipals.

Modificació de 
l’ordenança de 

recollida i gestió 
de residus
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QUO VADIS

Entitats

DADES DE L’ENTITAT
President:  Pedro F. Pueyo 
Tricas
Secretària: Dolors Rovira Garcia
Tresorer: Eulogio Martínez 
Romero
Vocals: Albert Zambudio Gon-
zález, Maria Emilia Fernández 
Rodríguez, Anna Lòpez Vaque

DADES DE CONTACTE:
Correu electrònic: 
teatroquovadis@outlook.com
Adreça: C/ de les Escoles, 10, 
L’Hospitalet de l’Infant

NOMBRE DE SOCIS: 21

DATA DE FUNDACIÓ: 16 de 
setembre de 2011

PRINCIPALS ACTIVITATS: 
Selecció d’obres teatrals i adap-
tació de les mateixes per a fer 
possible la seva representació. 
Planificació, programació, orga-
nització de la temporada i assaig 
de l’obra objecte de represen-
tació. Establiment de relacions 
i intercanvi d’experiències amb 
altres grups de teatre. La par-
ticipació en certàmens i festi-
vals de teatre, així com la seva 
organització. L’última activitat ha 
sigut la presentació aquest 13 de 
novembre a l’auditori de L’Hos-
pitalet de L’Infant de l’obra “El 
cadaver del Sr.García”, i ja estan 
estudiant nous projectes.

E l grup de teatre ama-
teur Quo Vadis va néi-
xer l’any 2004 per la 

iniciativa d’un grup d’amics 
amb un doble propòsit: col-
laborar en les activitats cul-
turals del municipi compartint 
amb el públic el resultat de les 
obres de teatre preparades i, 
al mateix temps, gaudir dels 
assajos i de la posada en es-
cena final.

Excepte col·laboracions pun-
tuals, totes les activitats re-
lacionades amb el muntatge 
de les diferents obres com 
ara attrezzo, maquillatge, so, 
vestuari o publicitat són por-
tades a terme per membres 
del grup.

Des dels seus inicis amb 
l’obra ‘El cianuro, ¿solo o 
con leche?’  representada al 
2006 a Masriudoms, i debut a 
la bona acollida per part del 
públic, el grup ha anat prepa-
rant noves obres de diferent 
tipologia, tot i que sempre ha 
predominat la comèdia.

Al desembre de 2011 el grup 

es va convertir en Associació, 
i a finals del mateix any van 
contractar com a director te-
atral l’Aleix Vallverdú Palau, 
professional amb un currícu-
lum contrastat que va suposar 
un salt qualitatiu per al grup.

Les seves activitats són múl-
tiples i diverses tant dins com 
fora del municipi. Un exemple 
d’aquestes és la col·laboració 
per Sant Joan amb el grup de 
diables de l’Hospitalet de l’In-
fant o la participació en mos-

tres de teatre com la de Móra 
d’Ebre o l’Ametlla de Mar.

En aquests moments, el grup 
està estudiant quines seran 
les obres i el pla d’assajos de 
les mateixes per al 2017. Per 
això, convida a tots els que tin-
guin interès en incorporar-se 
al grup a posar-se en con-
tacte amb l’adreça de correu 
electrònic: teatroquovadis@
tinet.org, o amb la pàgina de 
facebook: www.facebook.com/
quovadisteatrohospitalet. g

Cuina

VEDELLA CONFITADA AMB VERMUT I PURÉ DE CARBASSA

1 Peça de vedella aprox. 1kg 
(preferible falda repelada)

1u Cabeça d’alls

1u Ceba de Figueres

1u Pastanaga

4u Fulles de llorer

2.5l Aigua mineral

Oli d’oliva, sal i pebre

Per a la salsa:

150ml Vermut negre

50g Sucre

1l Suc cocció vedella

Per al puré de carbassa:

500g Carn de carbassa

Mantega, sucre, sal i pebre

INGREDIENTS 

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

CUINER: Francesc Blanch
ELABORACIÓ
Deixar reposar el tall sencer de vedella a temperatura 
ambient uns 30 min.
Passat el tems marcar pels dos costats amb una paella 
ben calenta i unes gotes d’oli.
A part, posar totes les verdures en una olla amb l’aigua 
mineral freda i quan arrenqui el bull afegir el tall de ve-
della.
Deixar coure a foc lent unes 2h. Un cop cuita, treure la 
vedella del brou i quan es refredi s’ha d’esmicolar.
Fer petites boles d’aquesta carn i omplir uns motlles ti-
pus flam. Tapar amb film i deixar refredar a la nevera 
unes 6h.
A part, posar a reduir el vermut a foc lent i afegir el 
sucre, quan hagi caramel·litzat afegir 1l del brou de la 
cocció de la carn.
Anar reduint fins que quedi una textura lligada (es pot 
espessir amb farina de moresc).
Per últim coure la carbassa amb la mantega, el sucre i ½ 
l d’aigua mineral fins que quedi un puré.

ACABAMENT I PRESENTACIÓ:
Retirar la carn de les flameres i posar en una safata de 
forn. Deixar que agafi temperatura durant uns 20 min 
a 120ºC
Presentem en un plat amb una cullerada de puré de car-
bassa a la base, el melós de vedella a sobre i cobrim amb 
la salsa de vermut.
Es pot acabar amb unes anelles de calçots o ceba tendra 
saltejades.
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LES ENTREVISTES 
DE LA RÀDIO

El passat 18 de novembre es va celebrar el dia nacional del 
pacient anticoagulat.  800.000 persones a Espanya reben 
tractaments anticoagulants per prevenir malalties com l’ictus. 
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant va parlar amb el Doctor Roman 
Freixa, cap de cardiologia de l’Hospital Moisès Brogi de Sant 
Joan Despí

Què és un pacient anticoagulat?
És un pacient que està rebent un tracta-
ment que fa que la sang estigui més líqui-
da i així evitar la formació d’un quall de 
sang dintre del cor per evitar una embòlia, 
aquest és el concepte dels fàrmacs antico-
agulants.

El 2016 ha estat un any ple d’ac-
tivitat al nostre municipi i de no-
tícies a la redacció d’informatius 
de la TVV. Dins del rànquing de 
les més vistes al canal de you-
tube (https://www.youtube.com/
user/tvvandellos), els esdeveni-
ments esportius i les notícies de 
successos es troben entre les 
primeres, sumant entre les 10 
més de 4.700 visites!

1 Una trentena de cotxes afec-
tats per actes vandàlics.

2 Carnaval a l’Hospitalet de l’In-
fant.

3 Un nou èxit de participació a 
la cursa de la Portella.

4 Troben un cos sense vida a la 
platja del Torn.

5 Escorcolls a l’Hospitalet de 
l’Infant contra la màfia rusa.

6 3ª fase comarcal de gimnàsti-
ca rítmica.

7 Ampliació de la piscina de 
Masboquera.

8 L’Hospitalet de l’Infant serà la 
capital catalana del Paddle 

Surf
9 Una alumna de l’Institut Be-

renguer d’Entença queda 
8ena a la prova Cangur.

10 Emotiu homenatge a la 
Montserrat Sotero.

Els programes de producció 
pròpia també han comptat amb 
un bon nombre d’espectadors 
dins de la pàgina web de la 
TVV (http://tvvandellos.xiptv.
cat/). D.O. Mestral, programa 
de reportatges sobre diferents 
temàtiques relacionades amb el 
municipi, ha aconseguit més de 
800 visualitzacions només amb 
les tres edicions més visitades! 
I Fet a casa, programa elaborat 

conjuntament per la TVV i Rà-
dio l’Hospitalet sobre les em-
preses instal·lades al polígon 
industrial Les Tàpies, ha assolit 
més de 400 visualitzacions en-
tre els tres programes de més 
èxit. Així, el rànquing d’aquest 
2016 queda de la següent ma-
nera:

D.O. Mestral:
1 Nil Aragón
2 David Cano i Brigitta Lamoure
3 La Pesca Submarina

Fet a casa:
1 Hawo Fruits
2 Ignis Gym
3 Animalades Les Tàpies

Ràdio l’Hospitalet de l’Infant orga-
nitza amb una vuitantena de boti-
gues, el sorteig de dues paneres i 
un sopar de gala per cap d’any al 
Restaurant de l’hotel La Figuerola.
Una vuitantena de botigues de 
l’Hospitalet participen aquest Nadal 
amb la creació de dues paneres 
que Ràdio l’Hospitalet de l’Infant 
sortejarà entre els seus oïdors.
Per participar, només cal trucar al 
concurs del magazín El Quiosc o 
entrar al Facebook de Ràdio l’Hos-
pitalet.
La tercera opció per a participar és 
el whatsapp.
A l’hora de tancar aquest número 
de la Revista, encara no hem fet el 
sorteig. En el proper número us di-
rem quins han estat els afortunats.
Bones Festes

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

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs

www.vandellos-hospitalet.cat

Doctor Roman Freixa

Quin és el principal motiu per la celebració 
d’aquest dia?
És molt important conscienciar a la pobla-
ció que hi ha una arítmia que és relativament 
freqüent, que es diu fibril·lació auricular i que 
convé que tothom n’estigui informat. Pot afec-
tar al voltant del 10% de la població major de 
65 anys. Aquesta arítmia es relaciona amb dos 
problemes un és que el cor va una miqueta 
més de pressa del normal i això provoca algun 
símptoma com ara dolor al pit o marejos. Però 
la causa més important que hem d’intentar 
evitar és que es relacioni amb embòlies. Es po-
den formar qualls de sang dintre del cor, que 
en un moment donat , poden passar al torrent 

circulatori i provocar una embòlia, o un ictus 
o feridura.

Quin és el símptoma d’alarma per consultar 
al metge?
Hi ha gent que té aquesta patologia i que no té 
cap símptoma. Per això ens interessa molt que, 
en gent de més de 65 anys, hi hagi una recerca 
activa d’arítmies irregulars. I això és relativa-
ment senzill mirant el pols de la gent. Si els 
pols és regular, no ens hem de preocupar; però 
si veiem que el nostre pols és irregular, seria 
interessant consultar al metge i si es confirma, 
començar un tractament per evitar mals ma-
jors.

GAIREBÉ 5000 VISITES A LES 10 NOTÍCIES 
MÉS VISTES D’AQUEST 2016

La panera de 
Ràdio Hospitalet
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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 
19:06 19:07 19:10 19:15 19:17 19:19 19:20 
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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 05/12/2016

L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . 5.188

Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .781

Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Vanessa Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Població disseminada. . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.350

NAIXEMENTS: 

Ainhoa Juncosa de la Morena . . . . . . . . . .  18/10/2016

Yordan Andrianov Angelov . . . . . . . . . . . . .  17/10/2016

Martina Vidal Rodríguez,. . . . . . . . . . . . . . . .27/10/2016

Leire Perez Caballero . . . . . . . . . . . . . . . . . .27/10/2016

Ainhoa Calvo Rico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/10/2016

Àlex Villaécija Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03/11/2016

DEFUNCIONS:

Antonio Lopez Sanchez . . . . . . . . . . . . . . . .17/11/2016

Núria Saladié Martí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26/11/2016

MATRIMONIS: 

Aaron Dwain Levi i 

Belen Molí Jaime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08/10/2016

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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Decoració de l’arbre de Nadal de Vandellòs. Foto: Judith Bru Recollida d’aliments pel Gran Recapte. Foto: Roger Saladié

Xerrada sobre l’Ictus a la biblioteca de Vandellòs. FOTO: Roger Saladié

Visita a l’Ajuntament dels alumnes de l’escola Valdelors. Foto: Helena JiménezJubilació i comiat de Luis Sánchez. FOTO: Teo Castillo

Jubilació i comiat de Dolors Margalef. FOTO: Núria de Santiago

Castanyada infantil a l’Hospitalet . FOTO: Judith Bru Castanyada a l’Escola Valdelors. FOTO: Judith Bru

Jubilació i comiat de Neus Rigó. FOTO:  Núria de Santiago

Esmorzar solidari al Camp de Tir La Murta. Foto: Roger Saladié
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Primer aniversari de la Penya Espanyolista . Foto: Roger Saladié

Cross escolar  de l’Hospitalet de l’Infant. Foto: Judith Bru

Concert de Santa Cecília. Foto: Roger Saladié

Campionat d’escacs. Foto: Roger Saladié

Festes de Masboquera. Foto: Roger Saladié.

Festes de Masboquera. Foto: Roger Saladié.

Actuació dels Grups d’Havaneres Entre Ones i Vent Fort de l’Hospitalet de l’Infant en benefici de 
La Marató. Foto: Roger Saladié

Festes de Santa Llúcia a Castelló. Foto: Roger Saladié

Festes de Masboquera. Foto: Roger Saladié.

Recepció a l’ajuntament de l’equip de bitlles,  campions intercomarcals. FOTO: Judith Bru
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