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En els darrers anys tots tenim la sensació que les estacions equinoccials són més curtes, de manera que gairebé no hi ha transició entre
l’hivern i l’estiu, que no podem gaudir de la primavera amb totes les
seves transformacions de canvi i intensitat de llum, de color... Doncs
una cosa similar succeeix amb l’evolució del curs polític: sembla que
no fa gaire vam tancar l’any amb l’aprovació dels nous pressupostos i
ja estem immersos en la seva aplicació.
Voldria aprofitar per remarcar que els pressupostos d’enguany són els
que han gaudit de major consens dels darrers anys, per la qual cosa
ens hem de felicitar tots, ja que se sobreentén que les prioritats i les
necessitats dels veïns són vistes d’una manera similar per pràcticament totes les formacions polítiques municipals.
El fet de poder oferir més serveis als veïns és una satisfacció immensa i que ens dóna el plus de viure en un
municipi com el nostre. Així doncs, treballar en la posada en funcionament de la residència per a la gent
gran a Vandellòs, la creació d’un pla d’ocupació per a discapacitats o el desplegament de la fibra òptica
a uns preus molt competitius al polígon i a una bona part del nucli de l’Hospitalet són l’expressió d’un
municipi en contínua transformació, que aposta per dotar de més i millors serveis a tots els seus ciutadans.
No obstant això, aquestes no són les úniques novetats dels darrers mesos. Més enllà de les petites actuacions, que no són menors per als veïns més afectats, s’han portat a terme millores en la urbanització
Hifrensa, en la zona d’aparcament de la Punta del Riu, en el parc de l’Arenal... A més, en breu s’habilitarà
l’accés a la llera del riu Llastres i s’ha reformat la plaça de Baix o dels Drs. Gil-Vernet.
Les inversions actuals i també les ja realitzades i les que farem més endavant tenen com a repte aconseguir
la sostenibilitat del municipi en el futur i també facilitar oportunitats, avui i demà, a tots els veïns i a les
empreses locals. Aquest és el nostre compromís, en aquesta direcció treballem i volem comptar amb la
vostra participació i col·laboració per a fer-ho millor.

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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ENTREVISTA A L’ALCALDE
ALFONS GARCIA

“

La nostra prioritat és atendre les
necessitats de la població dependent

Ara que ja som a l’equador del seu segon mandat, quin balanç en fa?
Hem treballat per portar endavant el compromís amb els veïns reflectit en el programa electoral de la nostra formació política, per atendre
les necessitats de les persones i, en especial, de la
població dependent, que és la nostra prioritat. En
aquest sentit, destacaria la imminent posada en
funcionament de la residència per a la gent gran a
Vandellòs i la incorporació de les persones discapacitades al Pla d’ocupació municipal.

“

Quines altres actuacions ressaltaria?
Hem continuat recuperant el patrimoni, amb la
posada en funcionament del Centre de visitants
de l’Hospital Coll de Balaguer i properament
obrirem la nova Casa de Cultura Blanca d’Anjou.
D’altra banda, amb l’ajut de la comunitat educativa hem aconseguit implementar la jornada continuada a les escoles, hem reformat els pavellons
municipals, estem impulsant mesures de nova
mobilitat i d’eficiència energètica i estem en fase
de reformar l’Escola Municipal de Música.
Pel que fa als serveis a les persones, quin són els
seus principals reptes?
Aconseguir que el Departament de Salut atengui les nostres peticions i les dels veïns, perquè el
CAP de l’Hospitalet obri les 24h i presti un servei de qualitat al nivell que la ciutadania demanda. Així mateix, volem impulsar un nou model de
centre assistencial per a la gent gran a l’Hospitalet i desencallar l’ampliació de l’Escola Mestral.
L’entrada en funcionament de la nova estació
de trens també serà un dels grans reptes, segons
ha dit reiteradament.
Sí, perquè modificarà la mobilitat interna del nucli de l’Hospitalet i de tota la seva àrea d’atracció,
que supera l’àmbit municipal i inclús el comarcal,
atès que també serà el punt de concentració d’altres comarques, com la Ribera d’Ebre. Haurem
de treballar conjuntament amb el Departament
de Territori per mantenir i ampliar els serveis de
rodalies per fomentar aquest tipus de transport
públic. I des del punt de vista municipal, esperem
que sigui el pas clau perquè l’INCASÒL acabi
d’impulsar el sector urbà de la Porrassa i revitalitzi a mig termini tot aquest sector del poble.
Per tot plegat, esperem que, una vegada per totes,
el Govern espanyol compleixi els terminis i les
obres de l’estació estiguin enllestides la primavera
de l’any vinent, tal com ens ha informat Adif.
Com a regidor d’Urbanisme, expliqui’ns la feina que té ara entre mans.
El Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya està duent a terme l’expedient de
declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) de l’antic hospital i està a punt d’apro-

L’alcalde, Alfons Garcia, assegura fer cara a la segona meitat del mandat
a l’Ajuntament amb “il·lusió, confiança i optimisme”. “Els indicadors que fan
referència al nostre municipi són favorables i comptem amb un nova generació
d’emprenedors, de tècnics compromesos amb la seva feina, de persones
implicades en les seves associacions, entitats i pobles”, argumenta.
var-se el Pla de millora urbana del seu entorn.
D’altra banda, es pavimentaran diversos carrers:
l’entrada al poble de l’Hospitalet, el carrer Bernat
de Fenollar o d’un fragment de l’antiga carretera
de Cadaloques, on esperem impulsar el Pla de
millora urbana de l’Aigua al Coll que permetrà
urbanitzar en pocs anys aquest sector litoral.
Quins altres punts del municipi es milloraran
enguany?
Es continuarà amb la remodelació dels carrers
dels diferents pobles. Ara s’està a punt d’acabar la
de la Plaça Drs. Gil-Vernet, s’ha aprovat el projecte de la zona del carrer Nou de Masriudoms i
tenim altres projectes de futur a Masboquera, per
no parlar de la continua renovació de les voreres,
la millora de la senyalització, etc. I també tenim
pendent per enguany les propostes guanyadores
del procés de pressupostos participatius: recuperar el refugi antiaeri de la Guerra Civil de la Plaça
Drs. Gil-Vernet de Vandellòs i reubicar i canviar
els llums de la via urbana que interfereixen el pas
de vianants per algunes voreres de l’Hospitalet.
A propòsit dels pressupostos participatius, quina valoració fa d’aquest procés?
Positiva, perquè era una iniciativa que la majoria dels grups municipals portàvem al progra-

ma electoral, de manera que ha comptat amb
el suport i el consens de tota la corporació;
i perquè ha generat uns espais de reflexió col·
lectiva al voltant de les demandes i necessitats
del municipi. Vam recollir més de 250 propostes
d’inversió, però, per contra, el percentatge de
participació en les votacions va ser només del
5,3%. Per aquest motiu, hem de treballar encara
per promoure la cultura de la participació en la
ciutadania i aconseguir que la majoria de veïns
s’impliqui en aquest procés i prengui part en la
presa de decisió sobre una part del pressupost
municipal. Escoltar l’opinió dels veïns és important sempre, no només quan són les eleccions i
per això volem millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i els veïns i implementar
més mecanismes de participació ciutadana.
A quins tipus de mecanismes es refereix?
Doncs, per exemple, al portal de govern obert i
transparència, que vam posar en marxa a finals de
l’any passat al nostre web. En el darrer ple municipal, del 9 de març, a més, tots els grups polítics vam acordar crear un reglament municipal
de participació ciutadana i govern obert. Aquest
reglament servirà per reforçar els canals de participació en els assumptes públics que ja estan
previstos en les lleis.
LA
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Opinió dels portaveus municipals
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
Facebook: PSC Vandellòs l’Hospitalet - Twitter: @PSCVH
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Cristina Borràs

GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA!

Q

uina és la definició de govern
obert? Doncs govern obert és
aquell que es basa en la transparència com a mitjà per aconseguir involucrar a la ciutadania en la participació i
en la col·laboració en la gestió dels ens.
L’entrada en vigor de la Llei
19/2014 de 29 de desembre regula i garanteix la transparència i obliga les administracions a difondre la seva activitat i a
regular el dret a l’accés a la informació
dels ciutadans.

En consonància amb aquest mandat, hem implementat a l’Ajuntament els
mecanismes necessaris per aprofundir
en el govern obert. Tot just quan acabàvem l’any 2016 es posava en marxa el
portal de govern obert i transparència.
Aquesta nova eina té com a objectiu
donar a conèixer, de manera clara i entenedora a tota la ciutadania, els serveis,
tràmits i gestions així com tota la informació pública que es genera a l’Ajuntament.

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet

Voldria recordar que al mandat anterior ja vam implementar mesures que
faciliten l’acostament de l’Ajuntament als
veïns. Des de l’any 2011 es graven tant
les sessions plenàries de l’Ajuntament
com, just al finalitzar, les valoracions
dels diferents portaveus.
L’any 2014 es va incorporar una
altra eina de participació ciutadana com
és l’Altaveu Ciutadà. Al voltant de 70
persones hi participen regularment i fan
les seves aportacions sobre les qüesti-

E

ons que es plantegen per via telemàtica. Des d’aquí us animo a participar-hi
i a dir la vostra, només cal que visiteu
la pàgina web de l’Ajuntament i trobareu
l’enllaç.
A més, s’han realitzat diferents
processos participatius i, l’any passat,
vam iniciar el procés dels pressupostos
participatius.
La transparència està liderada per
les forces municipalistes progressistes,
no cal que ens obligui una llei, actuem
per convicció personal i política.

Mònica Boquera

MÉS PARTICIPACIÓ, MÉS TRANSPARÈNCIA,
MÉS INFORMACIÓ.

n primer lloc, ens agradaria comunicar-vos que en el Ple de
març hem formalitzat el canvi de
nom del nostre grup municipal, passant de CiU a PDeCAT (Partit Demòcrata Europeu Català). Modificació que
es produeix arran de la dissolució de la
federació de Convergència i Unió, i la
posterior creació d’un nou partit.
En aquest número de La Revista
us voldríem parlar de l’aprovació de la

Per error, a la versió en paper de
La Revista hi apareix un article del
PSC d’un núm. anterior.

Moció presentada pels grups municipals de PDeCAT i ERC per tal de crear
un reglament municipal de participació
ciutadana i govern obert. Què suposa
aquest fet? Doncs, que un cop aprovat
el reglament, tots els veïns i veïnes del
municipi podreu intervenir en els plens
municipals i podreu adreçar les vostres
propostes de projectes i suggeriments
al Ple de la Corporació, de manera que
seran tots els partits polítics i no sols

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

l’equip de govern qui s’hauran de manifestar. D’aquesta manera farem efectius al municipi dos drets que tenim tots
els ciutadans davant l’administració: el
dret d’intervenció davant el consistori i
el dret a la iniciativa ciutadana.
Tanmateix, la proposta que hem
presentat preveu l’establiment d’indicadors de la gestió municipal. Això ens
permetrà conèixer millor els costos,
l’eficàcia i eficiència de les activitats

i serveis municipals; anant molt més
enllà de l’actual informació merament
pressupostària. D’aquesta manera,
assolirem un major grau d’informació i
més transparència en la gestió municipal.
Si voleu participar en aquest projecte, feu-nos arribar les vostres idees i suggeriments! Volem fer aquest
reglament amb la participació de tots
vosaltres!

Manel Barceló

MÉS A PROP

Q

ue la ciutadania pugui expressar opinions, crítiques i preocupacions a l’Ajuntament,
que es puguin presentar propostes
al ple, i que es puguin convocar consultes ciutadanes és bàsic en una
democràcia avançada. Per això, en
aquest últim ple Esquerra, juntament amb el grup del PDeCat, hem
http://vandellos-hospitalet.ppcatalunya.org
Facebook: PP-Vandellòs l’Hospitalet de l’Infant

presentat la proposta de participació
ciutadana.
S’elaborarà un reglament de
participació, els ciutadans podran
instar l’Ajuntament a debatre temes concrets, així com iniciar consultes populars. També podran intervenir al ple de l’Ajuntament les
veïnes i veïns, les entitats i asso-

ciacions; i es garantirà el dret a la
informació.
Amb això volem que la ciutadania estigui integrada en la gestió municipal i que l’Ajuntament sigui més
proper i transparent davant del veïnat.
Des
del
grup
municipal
d’Esquerra creiem que aquesta és
una bona aposta pel govern obert

i que complementa als pressupostos participatius, ja que empodera a
tothom a prendre més decisions sobre la gestió dels nostres pobles i a
prendre partida en el seu funcionament.
Amb això, volem que els ciutadans prenguin part del poder polític i
estiguin al centre del debat municipal.

Sílvia Pujol

YA NO HAY FANATISMO QUE TAPE LA CORRUPCIÓN

E

n los últimos tiempos se ha hecho
bastante habitual ver a destacados dirigentes de la extinta CiU,
que hoy parece que se llama PDeCat,
por diferentes juzgados. Lo primero que
hay que señalar al respecto es que pese
al intento de enmascarar sus propias miserias, la realidad es que a día de hoy
la justicia española se homologa a la
de cualquier otro país del entorno europeo, y no hay juicios políticos sino que
Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

se juzga a las personas por incumplir o
desobedecer el ordenamiento jurídico,
como no puede ser de otra manera.
El segundo hecho destacable es
que en los medios se habla mucho de
los procesos judiciales por el 9N. Pese a
declararse una consulta ilegal y prohibida, por el Tribunal Constitucional, la Generalitat siguió adelante. Aunque ante
los fiscales se pretenda traspasar toda
la responsabilidad a los voluntarios, la

D
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Algunos pensarán que con este
escrito nos olvidamos de los casos de corrupción que han asolado
nuestro partido; nada más lejos de
la realidad. Hemos legislado para
que no queden impunes, los corruptos van a los juzgados, y además,
tienen que devolver aquello de lo
que se han apropiado. Eso nunca
debió suceder, y por ello nos hemos
disculpado.

Elidia López

INCOHERÈNCIA O EVOLUCIÓ?

arrerament s’ha posat de moda,
sobretot dins de la classe política,
voler oblidar el passat. Precisament
avui (dimecres 8 de març, he llegit unes
declaracions del president del govern d’Espanya, en què deia, entre altres coses: “Lo
positivo sería que mirásemos hacia el futuro, porque si miramos demasiado hacia el
pasado puede pasar como a la mujer de
Lot, que quedó convertida en estatua de
sal”. Resposta molt acurada quan es parlava sobre el finançament, presumptament
irregular, del seu partit d’anys enrere i del

realidad es bien distinta, ya que la causa
tiene que ver con la corrupción, con el ya
conocido 3%.
Y es que por mucho que se empeñen, no puede celebrarse un referéndum para separar Cataluña del resto de
España; al menos no uno en el que la
totalidad de los españoles puedan pronunciarse al respecto. Es así en nuestro
país y lo es en la práctica de los países
civilizados.

qual a ell no li interessava parlar.
I, com el comú dels mortals, som justets, ho accepten i no fem res.
Com a exemple més vistós, puc dir
que sembla que la repressió de la dictadura del nostre país no va existir, i si va existir
s’hauria d’oblidar, perquè hem de mirar al
futur.
I tants d’altres episodis, que faríem bé
de no oblidar mai.
Mirin, per molt que ens escarrassem,
el passat és història, i si bé és cert que no
la podem canviar, sí que podem aprendre

dels encerts o errors que s’han comès per
continuar igual o rectificar. I el futur no existeix, vivim sempre en un present continuat
que no va més enllà del moment present.
Per tant, parlar de futur és una quimera.
Els que diuen que el passat no té
importància, són les persones que tenen
necessitat d’oblidar quelcom.
En el nostre Ajuntament, de vegades,
es donen situacions similars. Quan el meu
grup, si l’ocasió s’ho val, recorda a altres
grups municipals que el seu posicionament
polític, en referència a algun tema concret,

ha canviat al llarg dels anys, em diuen que
només parlo del passat. Així sembla que
tot queda justificat.
M’agradaria saber si aquests canvis
de posició en temes força importants i que
afecten directament els veïns són deguts
a incoherències dins del seu ideari o, per
contra, són deguts a l’evolució pròpia i legítima de les idees d’un col·lectiu o, simplement, són una excusa per fer fonedisses
actuacions pretèrites. No ho sé, ni m’interessa pas. El que està clar és que tots som
producte d’un passat, propi i comú.

Episodis de la nostra història

Març 2017

Castell de Falset, residència de Pere d’Aragó. Foto: cedida pel Consell Comarcal del Priorat

QUÈ SE N’HA FET, DE L’INFANT PERE?
Xavier Aliaga
Aquest és un extracte del reportatge
publicat per la revista El Temps, el passat
18 de desembre, l’autor del qual ha tingut
l’amabilitat de compartir amb nosaltres.
Pere d’Aragó i d’Anjou, vuitè fill de Jaume
II el Just i Blanca d’Anjou-Sicília i besnét de
Jaume I, fou una figura preponderant de la
Corona d’Aragó al segle XIV. Un personatge
amb una vida llarga i fèrtil, riquíssima en
vivències i accions com a senyor feudal,
polític, diplomàtic o amant de les arts.
Per una sèrie d’avatars, tanmateix, les
seues restes podrien raure anònimament
sota l’asfalt de la plaça de l’Ajuntament
de València. Aquesta és la història de la
dissortada posteritat de l’infant Pere i la
rocambolesca trajectòria dels seus ossos,
tan insignes com oblidats.
Al centre de València, un dia assolellat
i calorós de tardor, un veí notable de
l’Hospitalet de l’Infant, Josep Maria Saladié,
cirurgià jubilat i un estudiós vocacional de
la figura de l’infant Pere, fundador del seu
poble, observa minuciosament la fisonomia
de la plaça que allotja l’ajuntament del cap i
casal. Amb els plànols de les intervencions
realitzades en l’espai al cap, calcula quina
devia ser la ubicació de l’antic convent de
Sant Francesc, enderrocat l’any 1891.
En els seus moments d’esplendor, els límits
del convent abastaven gran part del que
és avui la plaça i els seus horts s’estenien
gairebé fins als terrenys on hi ha l’Estació
del Nord. El que interessa per al cas, però,
és l’església del recinte. Un immoble que,
aproximadament, devia anar paral·lel a una
línia imaginària que uniria el carrer de les
Barques i el de la Sang. Saladié es situa
sobre aquella línia, al bell mig de la plaça,

mirant en direcció a l’estació modernista de
València. Recalcula l’espai, s’atura sobre
la illeta que hi ha entre la font lluminosa
construïda per l’enginyer Carlos Buïgues el
1965 i l’esplanada que acull les parades de
flors i les mascletades falleres. Observa el
terra, com si amagara un secret inescrutable.
I sentencia: “Sota els meus peus hi havia els
ossos de l’infant Pere”.
L’antic cap de servei d’urologia i cirurgia del
trasplantament, erudit i amant de la història,
fa anys que acumula informació sobre
aquesta rellevant figura històrica: infant
d’Aragó, comte de Ribagorça, d’Empúries i
de les muntanyes de Prades, senyor de la
baronia d’Entença i de Gandia i que, una
vegada morta la seua esposa, Joana de
Foix, ingressà en l’orde dels franciscans.
Pere d’Aragó i d’Anjou morí a Pisa el 1381.
Els hereus disposaren una dècada després
que el seu cadàver reposara en l’important
convent franciscà de València. Un edifici
que fou enderrocat al segle XIX. Abans,
algunes restes de persones il·lustres que hi
allotjava foren traslladades.
Tot i que la zona està molt transformada i
que l’única manera d’esbrinar el destí de
les restes seria fent una sèrie de complexes
prospeccions arqueològiques, Saladié té
motius per pensar que els ossos de l’infant
Pere podrien romandre allà, a sota d’aquella
illeta trepitjada pels usuaris del bus. Un lloc
improcedent, si es confirma, per al descans
etern d’un personatge amb aquesta densitat
històrica.
Pel que fa a la qüestió de la mort i de les
restes, una de les poques investigacions
prové de l’historiador i sacerdot franciscà
Andreu Ivars (Benissa, 1885 – 1936).
Després d’apuntar que la mort a Pisa
podia haver estat relacionada amb alguna
indisposició de camí a Roma, Ivars explica

que l’arribada de les restes de l’infant a
València, una dècada després de la seua
mort, fou un gran esdeveniment a la ciutat.
En un document del Consell General de
València, de l’any 1391, s’insta els “justícies”
i “jurats” de la ciutat a participar en les
exèquies i a fer una contribució econòmica.
En uns altres documents es ressalta la
solemnitat i importància del moment i les
considerables despeses que s’hi havia de
dedicar.
La disposició de les restes també revelava
la transcendència del personatge: una
“artística” urna de fusta allotjava els ossos de
l’infant, en la capella de la família Cardona
–una il·lustre nissaga valenciana– a tocar
de l’altar major. El religiós i historiador, amb
tot, advertia que l’última de les referències a
l’urna data del 1732.
Ivars pensa que, cas que haguera existit,
l’urna podria haver estat destruïda l’any
1812, en un episodi valencià de la guerra de
la Independència amb els francesos relatat
en una crònica del pare Magraner. Empesos
per la pressió de les tropes franceses del
mariscal Suchet, en ple hivern, els soldats
espanyols es refugiarien en el convent
de Sant Francesc. I per combatre el fred
empraren tota la fusta disponible, incloent-hi
les caixes dels frares franciscans soterrats
allà. Tot i que Ivars no esmenta els ossos,
és evident que devien ser abandonats o
apilats en algun lloc. La localització és una
missió gairebé impossible. En tot cas, per
resseguir millor el rastre, s’ha de contar la
història de l’edifici que allotjava el cos de
l’infant Pere i que ja no existeix.
AL PROPER NÚMERO DE LA REVISTA, PUBLICAREM LA PART DEL REPORTATGE
CORRESPONENT A LA HISTÒRIA D’AQUEST
GRAN CONVENT, ASSOCIAT A LA DISSORTADA POSTERITAT DE L’INFANT PERE.
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EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL
2017 ÉS DE 19,5 MILIONS D’EUROS
“Són uns comptes de futur, solvents i sostenibles”, ha dit l’alcalde

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar el
passat 22 de desembre el pressupost de la corporació per a l’any
2017, amb els vots a favor del PSC, la
FIC i el PP, l’abstenció de CiU –ara denominat PDeCAT- i el vot en contra d’ERC.
El pressupost consolidat, que està integrat pel de l’Ajuntament, els dels organismes autònoms (els patronats municipals dels Mitjans de Comunicació,
l’Escola de Música i la Llar d’Infants) i
les societats anònimes municipals (la de
promoció econòmica, que és IDETSA; i
la d’esports, que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a 19.484.359
euros.
El gruix d’aquest pressupost general
correspon al pressupost de l’Ajuntament
pròpiament dit, que és de 17.325.342
euros. Un 19,5% d’aquests diners, és a
dir, 3.562.100 euros, seran destinats a
inversions.
“Són uns pressupostos de futur, que es
fonamenten en els principis de solvència, seguretat i sostenibilitat, perquè
amb menys es pot fer més i s’ha de fer
més, mantenint l’àmplia gamma de serveis que es presten al municipi”, va afirmar l’alcalde, en presentar-los als grups
municipals.
En línies generals, els comptes municiLA
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pals per al 2017 rebaixen en uns 800.000
euros la despesa respecte els de l’any
anterior. Aquesta disminució de la despesa prové de la minoració dels interessos
del deute, del pagament de subministraments gràcies a les mesures d’estalvi i
d’eficiència energètica; de la reducció de
les aportacions que fa l’Ajuntament als
organismes que són ja solvents per ells
mateixos com IDETSA i la MIDIT; i de la
compra d’edificis.
Per això, tal com ha explicat l’alcalde, la
corporació continuarà apostant per la millora i manteniment dels serveis públics
municipals, pel desenvolupament econòmic del municipi, la generació d’ocupació
i, en definitiva, per l’atenció a les persones. Per fomentar l’ocupació, en concret,
tornarà a contractar veïns a l’atur mitjançant el Pla d’ocupació municipal (més informació a la pàg.7).
Quant a les inversions previstes, aquest
és un capítol que es manté estable respecte l’any anterior. Les partides més destacables són l’acabament de les obres de
la Casa de Cultura, amb 1.200.000 euros;
la remodelació de l’Escola de Música o de
la zona esportiva Àster, amb pressupostos
de 374.000 i 231.000 euros respectivament; i la urbanització del carrer Nou de
Masriudoms amb 128.000 euros. A més,
en aquest capítol s’hi han recollit les propostes sorgides del procés de pressupos-

tos participatius que inclouen la millora de
diversos carrers a l’Hospitalet de l’Infant
i la recuperació del refugi antiaeri de la
Guerra Civil de la plaça Drs. Gil Vernet de
Vandellòs.
“Prestem molts serveis, de molt bona qualitat i mantenim molt baixos els impostos,
començant per l’IBI” ha dit l’alcalde, qui
ha explicat que l’Ajuntament també està
afegint serveis nous, com el de la nova
residència de Vandellòs i està assumint
competències que no són pròpiament municipals, com ara l’obertura del CAP a les
nits durant l’estiu o l’ampliació de l’Escola
Mestral. “Mentre no ho facin les administracions a les que pertoca ho haurà de fer
l’ajuntament”, ha argumentat el batlle.

Reconeixement i suport als celíacs

En la darrera sessió plenària de 2016, el
Ple va aprovar igualment, mitjançant una
moció conjunta de tots els grups municipals, el reconeixement i suport als celíacs
del municipi. Tots just aprovada aquesta
moció, es va aprovar també la modificació de les bases dels ajuts puntuals per a
persones en situació d’emergència social.
La modificació consisteix a rebaixar en
un 20% el llindar de les ajudes per a les
famílies amb celíacs, ja que es té en
compte que els aliments especials per
aquest tipus de malalts són molt més
cars. g
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L’AJUNTAMENT CONTRACTA UNA
TRENTENA DE VEÏNS EN SITUACIÓ D’ATUR

E

El 20% són persones amb discapacitat

detectat les àrees de millora de la
quinzena d’aspirants que s’hi van
presentar. Amb la informació obtinguda, una comissió, formada
per tècnics de Serveis Socials,
de la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria, del departament de
Recursos Humans i de l’entitat
Taller Baix Camp, està dissenyant
i planejant accions especifiques
per facilitar l’accés al mercat laboral d’aquestes persones. Una
d’aquestes accions ha consistit en
la selecció d’alguns d’ells per participar en el POM.

l consistori ha contractat
una trentena de veïns del
municipi en situació d’atur,
d’acord amb criteris socioeconòmics, en la primera convocatòria del Pla d’ocupació municipal
(POM) de 2017. Enguany, com
a novetat, entre els contractats hi
ha persones amb discapacitat. En
aquesta primera convocatòria del
POM, en concret, un 20% de les
places s’han destinat a aquest col·
lectiu.
Aquesta és una de les mesures
previstes al programa de dinamització laboral dirigit a persones
amb discapacitat que l’Ajuntament, a través de l’àrea de Serveis
Socials i mitjançant un conveni
amb l’entitat Taller Baix Camp, va
posar en marxa el darrer trimestre
de 2016 per ajudar aquest col·

lectiu que té problemes per accedir al mercat laboral.
Durant el passat mes de gener el
personal tècnic especialitzat del
Taller Baix Camp va fer entrevis-

tes personalitzades als candidats
per analitzar la situació i les possibilitats de les persones ateses i
assessorar-los. D’aquesta manera, s’han avaluat individualment
les potencialitats de treball i s’han

La segona convocatòria del Pla
d’ocupació municipal s’obrirà al
setembre, segons es preveu.
Al POM de 2017 el consistori hi
destinarà un total de 616.000
euros, la mateixa quantitat que
l’any passat. g

Premiat el treball de la Policia Local
contra el top manta

Quasi 17.000 euros,
recaptats per la Marató
de TV3
16.800 euros és la quantitat total que
s’ha aconseguit recaptar al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per la
Marató de TV3, en la darrera edició dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars
i cerebrals traumàtiques. En concret,
9.500 euros, al nucli de Vandellòs; i
7.300 euros, al nucli de l’Hospitalet de
l’Infant.
A l’Hospitalet de l’Infant s’hi van celebrar una vintena d’actes en benefici
de la Marató, organitzats per diverses
entitats, comerços i veïns del poble
amb la col·laboració de l’Ajuntament. A
Vandellòs, en canvi, la majoria d’actes
es van concentrar el 17 de desembre.
Aquest dia, al pavelló poliesportiu, el
Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs (CCERV) i el Grup de Dones
Alamanda van organitzar, amb la col·
laboració de l’Ajuntament i la participació i el suport d’entitats i veïns del poble,
una gran gala solidària.

El jurat dels “IV Galardones PROMUSICAEAGEDI a las Policías Locales por la Protección
de los Derechos de Propiedad intelectual” ha
concedit un premi al caporal de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Sergi
Navarro; al sergent cap de la Policia Local de
Mont-roig del Camp, Antonio Pacheco; al sergent de la Policia Local de Cambrils, Carles
Besora i al sergent dels Mossos d’Esquadra de
la Comissaria de Cambrils, Josep Manel Balanyà.
El jurat ha destacat la creació d’un grup permanent de treball conjunt, integrat per Mossos
d’Esquadra i comandaments de les Policies
Locals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Mont-roig del Camp i Cambrils, en el qual s’han
valorat “estratègies de caràcter preventiu, dissuasiu i operatiu, destinades a mitigar el fenomen del top manta en una comarca on aquesta
activitat delictiva té una especial incidència”.
“Les reunions mantingudes durant més d’un
any per aquest grup –no només de caràcter policial, sinó també tractant aspectes col·
laterals tan significatius com el fenomen de la
immigració il·legal, la conscienciació del consumidor, la difusió de publicitat alertant de les
conseqüències negatives i sancionadores de
la compra de productes falsificats, així com l’intercanvi i recerca de sinèrgies amb els titulars
de drets i marques- han estat recollides en un
ampli, significatiu i magníficament documentat
informe en què es detallen els aspectes més
sensibles del fenomen del top manta, els seus

efectes socials i econòmics, així com la visió
policial del problema, oferint vies i estratègies
molt positives per acotar i reduir aquest greu
problema”, ha argumentat el jurat.
Els premis es van lliurar a V Encuentro Nacional de Responsables de Seguridad Local,
celebrat els dies 26 i 27 de gener a Alcalá de
Henares. En representació de la Policia Local
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, hi va assistir el sotsinspector cap, Jordi Jiménez, qui
va acompanyar al caporal guardonat, Sergi
Navarro.
LA
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L’AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE VANDELLÒS,
A PUNT DE FINALITZAR
Els treballs podrien estar enllestits a finals d’abril o principis de maig

L

maig. Aleshores es podrà veure
el resultat d’aquest projecte, que
l’Ajuntament ha fet realitat tenint
en compte les opinions majoritàries dels veïns del poble, que
l’any passat van prendre part en
un procés de participació.

es obres d’ampliació de
la Plaça Doctors GilVernet de Vandellòs es
troben en la fase final. Al tancament de La Revista, ja s’hi
havia col·locat el nou paviment i s’hi havia instal·lat els
serveis.
Queda pendent el muntatge de
la pèrgola, que permetrà disposar d’un espai cobert adequat
per posar una escenari desmuntable per actes o espectacles públics que necessitin una
zona sobre elevada del nivell de
la plaça; la instal·lació del nou
enllumenat, l’enjardinament i la
col·locació del mobiliari urbà i
de la font (a tocar de la mitgera
de Cal Guirro, l’edifici que es va
enderrocar).

Es preveu que les obres, que
van ser adjudicades a l’empresa
Construccions Jordi Riera per un

import de 196.000 euros aproximadament, estaran enllestides
a finals d’abril o principis de

Pel que fa al refugi antiaeri de
la Guerra Civil que aquestes
obres han deixat al descobert a
la Plaça, el consistori ha iniciat
els tràmits per recuperar-lo. Als
treballs de preservació d’aquesta important troballa històrica,
l’Ajuntament hi destinarà enguany 100.000 euros del pressupost municipal. Recordem
que aquesta va ser una de les
propostes guanyadores del procés de pressupostos participatius. g

Nou paviment, al carrer
Nou de Masriudoms

En marxa, les obres de la residència
El mes de febrer van començar les obres de
reforma del centre assistencial polivalent de
Vandellòs. Aquests treballs faran possible que
aquest edifici pugui acollir una residència per a
la gent gran.
Amb aquesta finalitat, el centre de dia i els serveis annexos destinats a la gent gran que fins
ara estaven ubicats a la planta baixa de l’edifici
(els vestidors, la cuina i altres espais comuns)
es traslladaran a la primera planta, on hi haurà
també la residència. També es reformaran les
habitacions perquè totes puguin encabir dormitoris dobles. D’altra banda, el consultori mèdic,
que fins al moment ocupava la primera planta,
es reubicarà a la planta baixa (actualment, i
mentre durin les obres, es troba a l’immoble de
la Clínica rural, que també s’ha hagut d’adequar
per aquest ús).
LA
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Tal com ha explicat la regidora de Serveis Socials, Cristina Borràs, finalment, la residència tindrà un total de 16 places, quatre més de les que
hi havia previstes; i serà un centre acreditat per
la Generalitat de Catalunya per atendre a persones beneficiàries de les prestacions econòmiques vinculades de la Llei de Dependència.
Les obres, que finalitzaran abans de l’estiu, van
ser adjudicades a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios SA, per un import de 200.000
euros. És un projecte de cofinançament sobre activitats de desenvolupament local, per
als municipis de la zona d’influència de les
instal·lacions nuclears Vandellòs I i Vandellòs
II. L’Ajuntament va presentar-lo a aquesta línia d’ajuts convocada pel Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme i rebrà una subvenció de
111.900 euros.

A la darrera sessió plenària, del 9 de març,
es va aprovar inicialment el projecte de pavimentació del carrer Nou de Masriudoms.
Els treballs previstos en aquest carrer estret, situat al nucli antic de antic del poble,
consistiran en la renovació del paviment,
que no és homogeni i presenta deficiències i deteriorament pel pas del temps i l’ús
continuat de vehicles; i en la renovació de
la xarxa d’aigües residuals, de distribució d’aigua potable i de recollida d’aigües
pluvials, així com en la preinstal·lació per
soterraments dels serveis aeris d’altres
companyies, com ara els de telefonia i electricitat; senyalització i mobiliari urbà.
Amb la remodelació d’aquest carrer, l’Ajuntament vol continuar el procés de reurbanització i millora del nucli antic del poble, que
es va iniciar als carrers Major, Sant Pau,
Sant Josep i de les Eres.
El pressupost del projecte, redactat per CEDIPSA SL, és de gairebé 128.000 euros.
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S’AMPLIARÀ L’ESCOLA DE MÚSICA
El projecte, també de reforma, s’ha aprovat inicialment

E

l Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte bàsic i d’execució de
la reforma i ampliació de l’Escola Municipal de Música, amb els vots a favor de tots
els grups polítics municipals (PSC, PDeCAT,
ERC, PP i FiC). Aquest projecte té com a objectiu adequar les instal·lacions de l’Escola, a
les necessitats actuals del centre. Amb aquesta
finalitat, es preveu reformar l’edificació existent
per millorar-ne les seves prestacions d’aïllament tèrmic i acústic, de seguretat i de salubritat i ampliar-la perquè pugui albergar l’augment
d’alumnes que té any rere any.

Actualment, l’Escola Municipal de Música disposa d’un edifici principal d’uns 388,24 m2 de
superfície construïda i planta baixa; i d’uns mòduls prefabricats d’uns 153,76m2 de superfície
construïda i també de planta baixa.
L’edifici principal va ser construït als anys 70 i
posteriorment ha estat objecte d’una ampliació
i diverses reformes. No obstant això, els paraments de les façanes presenten desperfectes
que s’han de reparar, les fusteries són massa
senzilles i no tenen les capacitats acústiques
i tèrmiques necessàries per a l’ús i no es disposa de cap sistema de calefacció centralitzat
per la qual cosa les condicions climàtiques de

l’interior tampoc són adequades per a l’ús. Per
aquest motiu se’n proposa la reforma.
Els mòduls prefabricats es van instal·lar al solar
als anys 90 però, a causa de la seva antiguitat
i l’ús, es troben en força mal estat, sobretot els
paviments i les fusteries. Així, pel seu estat i per
la mala funcionalitat i connexió amb l’edifici principal se’n proposa el seu enderroc i substitució.
A l’espai que ocupen actualment els mòduls
prefabricats i les soleres, se situarà l’ampliació:

una nova construcció annexa a l’est de l’edificació, de 273,44 m2 de superfície construïda,
per situar-hi 5 aules de música i dues cambres
higièniques.
El projecte, redactat per l’arquitecta Susanna
Margalef, que té un pressupost de 374.000
euros (IVA inclòs), preveu també l’adequació
de l’espai lliure de parcel·la (nous jocs infantils,
nova pavimentació, delimitació amb noves tanques de l’espai lliure, etc.). g

Visita institucional a les obres de la nova estació
l’estacionament permanent). A
l’interior de l’anell hi haurà places
d’aparcament per a motocicletes i bicicletes. Per a l’accés de
vianants hi haurà una vorera de
5m d’amplada; i en la zona oest
de l’estació, s’hi trobarà l’aparcament de pagament amb capacitat per a 54 vehicles.

L’alcalde, Alfons Garcia, acompanyat de diversos regidors i de
tècnics municipals d’Urbanisme,
va visitar el passat 31 de març les
obres de la nova estació de trens
de l’Hospitalet de l’Infant, junt amb
el subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra; Rafa Luna,
assessor del subdelegat; i dos tècnics d’Adif.
Tal com van poder comprovar, les
actuacions que s’estan duent a
terme actualment són les relatives
a la cimentació i el muntatge de
l’estructura metàl·lica de l’edifici de
viatgers; i a l’execució dels murs i
el rebliment de les andanes.
Segons fonts d’Adif, la data prevista de finalització de les obres, que
tenen un pressupost de gairebé 4
milions d’euros, és el 30 de març
de 2018. En aquesta data hauria
d’estar, doncs, enllestit aquest edifici d’una sola planta, amb una superfície total construïda de 680m2,
aproximadament.
Pel que fa a les característiques
de l’edifici, les mateixes fonts han

informat que tindrà una volumetria
prismàtica: s’elevarà la coberta
en la zona de vestíbul, de manera que aquest espai tindrà més
entitat i més il·luminació natural,
ja que s’il·luminarà des dels laterals d’aquesta “llanterna”. L’estació s’organitzarà en tres bandes:
la central constituirà el vestíbul i
abastarà tota la longitud de l’edifici,
connectant l’accés per a vianants
del carrer amb l’andana; i en les
dues bandes laterals es distribuiran tant els serveis d’atenció al
viatger (cafeteria, venda de bitllets,
etc.) com les estances per a ús de

personal i quartets d’instal·lacions.
L’edifici tindrà dos accessos principals, un des de l’exterior i un altre
des de l’andana.

Respecte al nombre d’andanes,
s’hi preveuen dues. Sobre aquestes s’instal·larà una marquesina
per protegir els viatgers de les
inclemències del temps. La connexió entre andanes es realitzarà
a través d’un pas inferior sota les
vies. L’accés al pas inferior es farà
mitjançant escales i ascensors.

La urbanització constarà d’un vial
d’accés, de manera que els vehicles que accedeixin a l’estació
passaran per davant de l’edifici
principal. Junt a l’edifici hi haurà parada de taxis, d’autobusos,
de vehicles d’emergència i de
càrrega i descàrrega. L’estació
també disposarà de places per
la pujada i baixada de viatgers
(no hi haurà places lliures per a

Durant la visita d’obres, l’alcalde,
Alfons Garcia, va expressar el seu
desig que es compleixi el termini
de finalització de les obres previst,
perquè ”els veïns i veïnes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant disposin d’un serveis i equipaments
ferroviaris dignes i dimensionats a
les necessitats reals tant de mobilitat com de projecció exterior del
municipi”.
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L’AJUNTAMENT HA MODERNITZAT
LA IMATGE CORPORATIVA
El nou logotip és més senzill i manté el contingut de l’escut actual

L

’Ajuntament ha decidit, per acord
plenari del 9 de març, implantar una
nova imatge corporativa per establir
i reforçar l’ús institucional i protocol·lari de
l’escut heràldic i desenvolupar una imatge
actual i propera de l’ens i dels serveis que
ofereix als veïns del municipi.
La nova imatge, elaborada per la dissenyadora gràfica Eva Alonso, presenta una
nova aplicació modernitzada de l’escut, un
color representatiu del municipi i una tipografia pròpia.
El nou logotip està inspirat en l’escut actual
–vigent des de l’any 1991- i manté els elements que l’identifiquen, és a dir: la forma
de rombe, però amb línies més arrodonides, per fer més amable el símbol i aportar
més dinamisme i modernitat; el cap de sable, que representa les armes dels barons
d’Entença, antics senyors d’aquestes terres, però de mida més reduïda; i la corona
de tres torres, simplificada i integrada amb
l’escut per formar una unitat més compacta. Els dos llorers acostats que hi ha a l’escut heràldic també s’han mantingut, però
s’han simplificat: continuen tenint la forma
d’un arbre però es representen amb tres
fulles.
El que sí s’ha canviat del tot és el color:
la combinació tradicional de verd sinople,
negre i or s’ha substituït per un color de tonalitat verda i blava que fusiona la dualitat
de mar i muntanya característica del municipi (el verd sinople de l’escut actual, dels
llorers i les muntanyes; i el blau atzur, del

mar Mediterrani). “És un color poc utilitzat
en institucions, que serà un punt diferenciador amb altres municipis”, assenyala la
dissenyadora, Eva Alonso.
Pel que fa a la tipografia, s’ha optat per
substituir l’Helvètica per una tipografia de
codi obert de Google Fonts: la Roboto, accessible per a tothom, compatible en diferents suports i sense problemes de llicència. Es tracta d’una tipografia molt semblant
a l’Helvètica, que ofereix una àmplia família per poder combinar i establir jerarquies
i que dóna continuïtat a l’estil més modern
i esquemàtic del logotip redissenyat.
La nova imatge corporativa s’anirà introduint progressivament en tots els documents i
publicitat que elabora l’Ajuntament; els ele-

ments digitals, com ara les pàgines web,
les xarxes socials; les retolacions dels vehicles i edificis municipals, els senyals als
nuclis urbans, etc. Perquè s’apliqui correctament en cada cas, s’ha elaborat un manual en què es determina la manera com
se n’ha de fer ús, així com el seguit d’aplicacions necessàries.
Aquestes aplicacions es duran a terme
d’acord amb criteris d’eficiència, de tal manera que es puguin emprendre com a part
de l’activitat habitual dels serveis de l’Ajuntament, i sense que aquest projecte suposi un cost addicional. A més, la unificació
i consolidació de normes en aquest àmbit
millorarà la gestió dels recursos i la qualitat
dels serveis i permetrà atendre amb més
facilitat qualsevol adaptació futura. g

Més de 4.000 persones gaudeixen
del Pessebre dels Estels
El XIX Pessebre dels Estels ha deixat
un balanç de més de 4.000 visitants,
durant els tres dies que es va oferir
aquesta exhibició d’oficis tradicionals, convertida en una cita obligada
en l’agenda d’activitats nadalenques
del municipi i dels seus voltants. Ho
ha explicat l’Associació Masia de
Castelló, que va organitzar un any
més aquest esdeveniment, amb el
patrocini de l’Ajuntament.
Una de les novetats de la darrera edició, i que va tenir molt bona acollida,
va ser la nova escena de la sínia d’aigua que feia girar un cavall i l’obertura del celler de “Cal Santo”, una de
les cases importants de Castelló del
segle XVII. A més, la Regidoria de
LA
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Turisme va impulsar un concurs de
fotografia a Instagram que va tenir
una alta participació i que va servir
per promocionar d’una manera més
efectiva, a través de les xarxes socials, tant la destinació com el Pessebre. La guanyadora del concurs, @
lalita_lempicka, va aconseguir una
estada de cap de setmana a l’Hotel
Spa&Resort de La Figuerola per la
fotografia que podeu veure a l’esquerra.
En total s’hi van representar trentavuit escenes, gràcies als 220 actors i
més de 100 col·laboradors que, amb
el seu esforç desinteressat, van fer
possible que aquest poble medieval
recuperés, un Nadal més, la vida.

Cultura

Març 2017

SIS VISITES GUIADES PER GAUDIR DEL
PATRIMONI AQUESTA SETMANA SANTA

A l’hospital gòtic, al Poblat d’HIFRENSA, a les fortificacions i vestigis de la Guerra
Civil, al Molí de l’Oli i al poble de Castelló

P

er donar a conèixer el patrimoni històric i cultural del municipi, la Regidoria
de Cultura ha organitzat per aquesta
Setmana Santa sis visites guiades.
A la visita “L’Hospitalet de l’infant Pere”,
programada per als dies 13, 14, 15 i 16
d’abril, a les 18h, s’hi mostrarà el Centre de
visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer,
l’espai museogràfic, situat dins dels murs de
l’antic hospital fortalesa, que data de 1344 i
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN). També, el mirador de la torre sudoest, des d’on es poden admirar les estructures medievals encara visibles i l’entorn que
s’hi albirava.
Una altra visita que es podrà fer sense sortir del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant
serà la del Poblat d’HIFRENSA, el conjunt
urbanístic que el cèlebre arquitecte Antonio
Bonet Castellana va projectar l’any 1967 per
allotjar els treballadors de la central nuclear
Vandellòs I i les seves famílies. Aquest recorregut s’oferirà els dies 14, 15 i 16 d’abril,
a les 18h, i està recomanat per a públic adult.
Dins del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant,
igualment, el 16 d’abril, a les 10h, s’hi podrà
participar en una visita guiada sobre els vestigis i fets de la Guerra Civil titulada “Hospitalet de mar en guerra”, que és el nom
amb què era denominat el poble aleshores.
És una visita no apta per a persones amb
mobilitat reduïda i menors de 7 anys.
Ja fora del nucli urbà de l’Hospitalet, la visita “Entre dos fronts de guerra: les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de
Balaguer”, prevista per als dies 9, 14 i 15
d’abril, a les 10h, ensenyarà als participants

algunes de les restes fortificades existents
a la zona: el polvorí de Letícia (a les fotos) i
les bateries de Pitrassa i de Cala d’Oques.
Tampoc és una visita apta per a persones
amb mobilitat reduïda i menors de 7 anys.
Inclou els transport amb autobús fins als
emplaçaments.

I la visita guiada i taller “Castelló, on el passat reviu”, programada per al 16 d’abril, a
les 11h, i pensada també per a un públic familiar, proposarà un passeig per aquest poble medieval, situat prop de Vandellòs, per
conèixer com vivien els avantpassats cent
anys enrere.

A Vandellòs s’hi oferirà una experiència ben
diferent: la visita guiada i taller apta per a tota
la família a l’antic Molí de l’Oli del poble, els
dies 14 i 15 d’abril, a les 11h. La visita inclou
l’entrada al Centre d’Interpretació de l’Oli
(més conegut com a Molí de l’Oli) i un taller d’olis aromàtics o de sabó tradicional. Els
participants podran emportar-se el resultat a
casa.

Com que les places són limitades, s’han
de reservar a cultura@vandellos-hospitalet.cat,
presencialment al Centre de Visitants de
l’Hospital del Coll de Balaguer, o bé per telèfon (al 663 95 46 28). Per reservar les visites al Molí de l’Oli i a Castelló, les persones interessades també es poden adreçar
al Molí de l’Oli. Més informació a: www.
culturaalabast.cat. g

5è aniversari del Club de lectura
de l’Hospitalet de l’Infant
El Club de lectura de l’Hospitalet
de l’Infant va celebrar el passat 15
de febrer el seu cinquè aniversari,
coincidint amb la data de la primera trobada dels participants l’any
2012. Per commemorar aquesta
efemèride, la Biblioteca Infant Pere
va acollir una petita exposició en
què es van recordar els llibres llegits i les activitats dutes a terme.
Durant aquest temps, una trentena de persones han participat en
aquest club, en què s’ha proposat
la lectura de 46 llibres. En total, s’hi

han organitzat 60 sessions, que
no només han consistit en reunions per comentar les obres llegides, sinó també en trobades amb
autors, projeccions de pel·lícules i
documentals relacionats amb les
lectures i fins i tot un taller de cuina.
El Club de lectura va ser creat
per iniciativa de la Biblioteca, però
també arran de la petició d’alguns
usuaris d’aquest equipament municipal. La voluntat dels participants i
de la biblioteca és mantenir-lo viu,
així que per molts anys!
LA
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OBERTA LA MATRÍCULA A LA NOVA OFERTA
FORMATIVA DEL VIVER D’EMPRESES
Inclou cursos, mòduls, tallers pràctics i carnets professionals

E

l període de matrícula
per a l’oferta formativa
que l’empresa municipal
de promoció econòmica (IDETSA) posa a l’abast per aquest 1r
semestre de l’any és oberta. Les
persones interessades a apuntar-se a aquesta oferta pensada
per ampliar el currículum dels
alumnes i la seva formació dins
dels sectors amb més potencial
de creixement al municipi han
d’adreçar-se al Viver d’empreses, situat al polígon industrial
Les Tàpies. Enguany, com a
novetat, també poden fer la preinscripció via online, a través de
la pàgina web (www.idetsa.net)
i, en concret, de l’eina informàtica que es va posar en marxa
l’any passat per millorar la gestió de currículums de la Borsa
de Treball Municipal. D’aquesta
manera, es pot consultar també
amb més detall la informació de
la nova oferta formativa.

Els tallers pràctics, amb certificat
d’aprofitament, estan vinculats
als sectors del comerç, la indústria 4.0, l’orientació per la recerca de feina i l’emprenedoria. El
regidor d’Ocupació i Emprenedoria, Miguel Ángel Garcés, ha
destacat els tallers relacionats
amb el sector del comerç que
s’han programat en resposta a
les mancances detectades al
pla de dinamització comercial
del municipi (d’Instagram per
a l’empresa, d’aparadors, d’il·
luminació de les botigues i sobre
la importància del punt de venda, entre altres relacionats amb
el màrqueting).

La nova oferta inclou gairebé una
quarantena d’accions formatives.
Entre aquestes accions, hi ha
cursos d’informàtica i d’idiomes,
amb certificats d’aprofitament; i

mòduls formatius d’informàtica,
administració i logística, amb
què es pot aconseguir l’acreditació de certificat de professionalitat sencera o parcial.

En la nova oferta formativa
d’IDETSA també han guanyat
protagonisme els cursos que
permeten l’obtenció de carnets professionals, una titulació oficial homologada. N’hi ha
nou. g

En aquest projecte, promogut
per la MIDIT, amb el suport del
Servei Públic d’Ocupació de
la Generalitat de Catalunya,i

pel Ministerio de Empleo, hi
està participant una quinzena
d’empreses. La inscripció era
gratuïta.

Productes turístics per les
Terres de Mestral
La Mancomunitat d’Iniciatives
per al Desenvolupament Integral del territori de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i
Pratdip (MIDIT) ha organitzat un
seminari de formació i assessoraments individualitzats, adreçat
a les empreses turístiques de la
zona, per a la promoció i comercialització de productes turístics
de descoberta de les Terres de
Mestral. “Terres de Mestral”,
recordem, és la marca turística
amb què es dóna a conèixer des
de fa dos anys el territori que
aglutinen els tres municipis.
Amb aquest seminari, que va

començar el 6 de març i finalitzarà el 20 d’abril a l’Hospitalet
de l’Infant, la Mancomunitat pretén donar visibilitat als productes estructurats durant el 2016,
millorar els mecanismes de promoció i comercialització de les
empreses turístiques de la destinació, aconseguir augmentar
l’estada i la despesa del turista
a la destinació; i afavorir la desestacionalització de la demanda. La MIDIT també vol millorar
la competitivitat de la destinació
i crear un club de producte turístic per fomentar el treball en xarxa i la cooperació entre el sector
públic i privat de la destinació.

Descarrega’t gratis al
teu mòbil
l’aplicació VH APP
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per estar al dia de
l’actualitat, els serveis
i l’agenda d’actes del
municipi
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MÉS DE 850 PERSONES INSCRITES A
LA BORSA DE TREBALL

A

És un servei gratuït que ofereix l’empresa municipal IDETSA

ctualment hi ha 860 persones inscrites a la Borsa de Treball, un servei gratuït que ofereix l’empresa
municipal IDETSA i que facilita la intermediació entre l’oferta i la demanda d’ocupació. Aquesta xifra representa unes 300 persones usuàries més que les que hi havia
abans de la posada en funcionament de
la nova eina informàtica per gestionar els
currículums.
Des que es va posar en marxa aquesta
nova eina al web d’IDETSA, el febrer de
2016, s’han difós un total de 56 ofertes
de treball en diferents sectors (logística,
comerç, administració, hoteleria i manteniment) i 13 persones han trobat feina.
A hores d’ara, hi ha una vintena d’ofertes
obertes, esperant un candidat/a.
Per inscriure’s a la Borsa de Treball Municipal, cal entrar a la pàgina web www.idetsa.net i clicar a l’apartat Ocupació-Borsa
de Treball-Dóna’t d’alta. D’aquesta manera, es pot accedir a la nova eina de gestió
curricular, a través de la qual es poden introduir i actualitzar fàcilment les dades curriculars i aportar informació precisa, ja que
el sistema incorpora un apartat que permet
detallar l’experiència professional i adjuntar fins a cinc documents.
El servei funciona de la següent manera:
les empreses i institucions poden registrar-se i inserir les seves ofertes de feina, amb les característiques dels perfils
que necessiten; els usuaris i usuàries
que per la seva formació, experiència o
preferències responen als requisits que

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

demanen reben una notificació per correu electrònic i s’hi poden inscriure. Així,
les empreses poden accedir als currículums de les persones interessades, per
valorar la seva candidatura. Són les empreses les que es posen en contacte amb
les persones candidates. Per aquest motiu, IDETSA recomana als usuaris tenir
el currículum actualitzat i totes les dades
ben emplenades per facilitar la informació a les empreses.
En cas de necessitar ajuda, al Punt Òm-

Un any després, es van establir de manera definitiva a Nicaragua, on van consolidar

L’objectiu de la Borsa és “atendre les persones que es troben en recerca o millora
de feina; i les empreses que busquen candidats per a cobrir els llocs de treball que
necessiten; i captar nous talents per donar-los un millor servei”, explica el regidor
d’Ocupació, Miguel Ángel Garcés.g

Rude Studio, entre la comunicació i les
noves tecnologies

Rude Studio és una empresa de publicitat
i comunicació audiovisual que desenvolupa
campanyes publicitàries, disseny gràfic, animació 2D/3D, producció de vídeo i pàgines
web. Actualment, està ubicada al Viver Tecnològic, al polígon industrial Les Tàpies I.
La seva història va començar amb un viatge
de l’Ignasi Rojas i l’Ivan Piqué pel continent
sud-americà, per a col·laborar en una pel·
lícula d’animació a Bolívia. Arran d’aquesta
feina, ambdós van col·laborar en estudis de
publicitat a diferents països, com ara Perú o
Panamà fins que al 2012, a Guatemala, hi
van fundar l’empresa.

nia de l’Hospitalet de l’Infant, situat a l’antiga Escola Àster, s’hi ofereixen sessions
tutoritzades per al registre i inscripció a la
Borsa de Treball Municipal, tots els dijous,
d’11 a 13h.

amb alguns dels majors clients internacionals, com per exemple, Ford o Coca-Cola.
Des de fa uns quants mesos es troben a
Catalunya, i la seva intenció és continuar
la seva activitat en el camp de la comunicació i complementar-la amb diferents projectes personals, que van des d’un programa
de televisió per a un canal brasiler fins a la
creació d´una marca de cafè d’excel·lència.
També estan treballant en el camp de les
noves tecnologies aplicades a la publicitat,
com és el cas de la creació d’hologrames,
realitat virtual o filmacions 360º.
l’estudi i on van aconseguir treballar com
a empresa associada per a Target Ogilby,
l’agència de publicitat que tracta directament

Per conèixer millor aquesta empresa, podeu visitar la pàgina web: www.therudestudio.com
LA
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PREMIS PER MENJAR ALS BARS I
RESTAURANTS LOCALS
Una televisió, una tablet i una escapada per a 2 persones

P

er promoure el consum als establiments de restauració del municipi
i fomentar-hi l’activitat econòmica
durant aquests primers mesos de l’any, la
Regidoria de Turisme ha tornat a posar en
marxa la campanya promocional “Menja i
guanya!”. És la tercera vegada que organitza aquesta campanya, en el marc de la
qual els clients que consumeixen 20 euros com a mínim a qualsevol dels bars,
restaurants o establiments de menjar per
emportar que hi ha al municipi poden participar en els sortejos de diferents premis.
Els que ho van fer durant el mes de febrer
podien guanyar una televisió de plasma,
mentre que els que ho facin aquest mes de
març poden aconseguir una tablet; i una
escapada per a dues persones, els que ho
facin a l’abril.
Per prendre part en els sortejos, els clients
només han de lliurar els tiquets a l’Oficina de Turisme o al mateix establiment on
han fet una despesa igual o superior a 20
euros. Abans de presentar els tiquets, han
d’anotar al dors dels tiquets el seu nom

complet, telèfon de contacte, correu electrònic i municipi. El sorteig de cada mes es
realitza a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant durant la primera setmana del mes següent

Més de 4.000 tapes servides, durant
la I Ruta de la Tapa de l’Hospitalet
L’Associació de Restauració i Hoteleria de la Vall de Llors ha qualificat de “gran èxit”, tant de “participació popular” com de “qualitat en
les presentacions”, la primera edició de la Ruta de la Tapa de l’Hospitalet de l’Infant, que va organitzar
per la primera quinzena del mes
de desembre, amb la col·laboració
de la Regidoria de Turisme.

El dia 22 de desembre va tenir lloc
el sorteig de premis entre totes
les persones que van completar
la ruta. Per poder prendre-hi part,
calia presentar el passaport especial de la ruta degudament segellat
a cadascun dels establiments que
en formaven part, amb una valoració de cadascuna de les tapes
que s’havien consumit.

Aquesta entitat calcula que cadascun dels 10 establiments
que hi van participar va servir
més de 400 tapes, la qual cosa
deixa un balanç de més de
4.000 racions.

La tapa més ben valorada va ser
l’anomenada “Gòndola” que va
servir la pizzeria Amalfi: un pintxo
de caprese en costrini de pollastre
amb salsa de boletus sobre llit de
rúcula i encenalls de parmesà.

LA
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a la promoció. En Javier Frias (a la foto)
va ser el guanyador del primer sorteig, per
haver consumit al Restaurant Topolino. A
l’urna hi havia 270 tiquets! g

Les Jornades de la Tonyina,
del 28 de maig a l’11 de juny
Amb la XII Diada de la Tonyina, prevista per al diumenge 28 de
maig, s’inauguraran les XVIII Jornades de la Tonyina a l’Hospitalet
de l’Infant. Els assistents a aquesta jornada gastronòmica podran
tastar “tonyi-tapes” a la Plaça Catalunya, on també hi haurà tallers
infantils i música al carrer.
D’aquesta manera, començaran oficialment les 18es Jornades de
la Tonyina, organitzades per la Regidoria de Turisme. En aquesta
edició, que finalitzarà l’11 de juny, es calcula que hi participaran una
quinzena de bars i restaurants, que oferiran menús amb la tonyina
com a ingredient protagonista i tapes elaborades amb tonyina per
un preu de 2,5 euros amb beguda inclosa.
Els que tastin els menús podran prendre part en el sorteig de diversos premis. Si en voleu més detalls, estigueu atens a la pàgina web
i a les xarxes socials de Turisme i de l’Ajuntament.

Turisme

Març 2017

NOU ACORD AMB LA DIPUTACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ TURÍSTICA
El 16 de gener l’Ajuntament va signar el conveni anual Corner

U

n total de 24 ens turístics
públics i privats de la Costa Daurada, entre els quals
hi ha l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, promocionaran els seus atractius de manera conjunta i coordinada en fires
nacionals, estatals i internacionals
que se celebrin al llarg d’aquest
any 2017. Així ho estableix l’acord
anual (conveni Corner) que va
signar el passat 16 de gener la
regidora de Turisme, Elidia López,
en representació del consistori, al
Palau de la Diputació de Tarragona, institució que promou aquesta participació en esdeveniments
turístics juntament amb l’Agència

Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Les accions a desenvolupar en el
conveni Corner tenen un pressupost conjunt, compartit de manera
proporcional entre tots els participants. Pel que fa a les fires internacionals, els signants del conveni
van acordar participar en les fires
ITB (Berlín, Alemanya), Vakantiebeurs (Utrecht, Holanda), WTM
(Londres, Regne Unit), MITT
(Moscou, Rússia) i IGTM (Canes,
França). I quant a les fires estatals
i nacionals, a Fitur (Madrid), Unibike (Madrid), Navartur (Pamplona) i B-Travel (Barcelona). g

Les Terres de Mestral estrenen
un vídeo promocional
La mancomunitat que vetlla pel
desenvolupament econòmic de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Tivissa i Pratdip (MIDIT) ha presentat oficialment el vídeo promocional
de “Terres de Mestral”. A l’acte que
va tenir lloc el 27 de gener, al Centre
Cultural Infant Pere de l’Hospitalet
de l’Infant, s’hi va estrenar la peça
audiovisual amb què es vol donar
a conèixer les “Terres de Mestral”,
que és el nom de la marca turística
que aglutina els tres municipis des
de fa dos anys.
És un vídeo produït i dirigit per Rafael López-Monné i Rafa Pérez, amb
l’assessorament de Toni Oresanz
per al guió, que posa èmfasi en la
gran quantitat i varietat d’activitats
que es poden fer en aquest territori,
caracteritzat per la combinació de
mar i muntanya; i en l’atractiu de les
Terres de Mestral com a destinació
turística familiar. Amb aquesta idea,
l’empresa productora, Kamaleon,
ha muntat un petit relat que comen-

ça amb un pare que està esmorzant
en una casa rural i rep un missatge
al mòbil que el fa posar-se en marxa i fer un recorregut de la muntanya a la platja. La muntanya a prop
del mar esdevé l’eix conductor del
vídeo. A més, la peça audiovisual,
que es pot visualitzar a través del
canal You Tube, ensenya els magnífics paisatges naturals que es poden veure en aquesta zona i conté
imatges aèries i submarines que
els mostra des d’unes perspectives
diferents a les habituals i aporten
originalitat.
Es tracta d’un projecte que s’emmarca en el Pla d’Execució Anual
“El Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local de la MIDIT:
Pilar de la diversificació del territori”, promogut per la MIDIT amb el
suport del Servei Públic d’Ocupació
de la Generalitat de Catalunya i pel
Ministerio de Empleo. Més informació sobre la destinació a: www.
terresdemestral.cat.

El municipi s’ha promocionat
ja a diverses fires
En el marc del conveni Corner,
el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha estat present
ja a Fitur, la Fira Internacional
de Turisme que es va celebrar
a Madrid del 18 al 22 de gener.
Coincidint amb aquesta fira,
l’Estació Nàutica Costa Daurada
i els ajuntaments que en formen
part, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, van renovar el seu
conveni intermunicipal. Aquest
document és el que regula la relació entre Estació Nàutica i els
ajuntaments que participen, des
de la creació de l’Estació Nàutica, ara fa 18 anys.
Aquest acte, al qual van assistir
l’alcalde i la regidora de Turisme
(a la foto), prenia enguany especial rellevància pel fet que dues
noves poblacions, l’Ampolla i
Deltebre, s’han incorporat a l’Estació Nàutica, que abasta així el

litoral comprès entre el Cap de
Salou i el Cap de Tortosa.
Sota el paraigua de la Diputació de Tarragona, el municipi ha
assistit també ja a la fira internacional de turisme de Navarra
(Navartur), que va tenir lloc del
24 al 26 de febrer a Pamplona;
a la fira ITB de Berlín, del 8 al
12 de març, i a la principal fira
turística de Rússia (MITT), celebrada a Moscou del 14 al 16
de març.
D’altra banda, fora del conveni
Corner, Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant ha donat a conèixer
els seus atractius turístics en la
fira de referència en la província
de Lleida dirigida al gran públic
familiar, que s’ha celebrat del
25 al 26 de març; i del 5 al 7 de
maig, es promocionarà el municipi a la fira Expovacaciones de
Bilbao.
LA
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VARIETAT D’ACTIVITATS, AQUESTA
PRIMAVERA ALS CASALS DE JOVES
Maïa Vidal, Animic, Xarim
Aresté, The Suicide of
Western Culture i Albert
Jordà, en el TWINPALM
El minifestival TWINPALM, la versió de petit format del ja desaparegut festival PALMFEST, va celebrar la seva sisena edició el 18
de febrer, al Centre Cultural Infant Pere de
l’Hospitalet, “amb un cartell com sempre orientat a paladars inquiets i àvids de propostes que puguin explotar al màxim la qualitat
del seu directe en un escenari privilegiat”, tal
com va apuntar l’Associació Multicultural Alternativa (AMA), l’entitat local que organitza
aquest esdeveniment amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
Va encapçalar el cartell la francoamericana
Maïa Vidal i el seu ‘eclecto-pop’ amb bases
electròniques. Tampoc es van perdre la cita
Animic, una de les bandes amb més talent
del panorama independent català; i Xarim
Aresté, natural de Flix, amb la seva banda,
que l’ha portat a estar inclòs en el rànquing
dels millors 30 directes estatals per a la revista Rockdelux el 2016. Van completar el
programa l’hipnòtic xou audiovisual basat
en electrònica de baixa fidelitat dels barcelonins The Suicide of Western Culture i el pop
d’autor del tarragoní Albert Jordà. Així mateix, a la sala annexa a l’Auditori, on es van
oferir els concerts, diversos djs locals van
encarregar-se d’amenitzar el festival.

A

mb l’arribada de la
primavera, els Casals
de Joves estrenen
programació. Com en el primer trimestre de l’any, durant
els mesos d’abril, maig i juny,
al Casal de Joves de l’Hospitalet de l’Infant hi haurà una
activitat cada tarda, de dilluns
a dissabte: els dilluns, classes de cuina; els dimarts,
classes de defensa personal;
els dimecres, d’anglès; els
dijous, “Peli & crispetes”, els
divendres, “De tu a tu”, unes
sessions de grup moderades
per una psicòloga, en què els
joves poden tractar temes
que els interessa o els preocupa; i els dissabtes, diversos tipus de campionats. Al
Casal de Joves de Vandellòs,
els dissabtes seran dies de
“Peli & crispetes”.
Així mateix, els Casals tornaran a acollir les “Nits Joves”:
els dies 7 d’abril, 12 de maig
i 2 de juny, el de l’Hospitalet; i
el 21 d’abril, el 19 de maig i el
9 de juny, el de Vandellòs. I un
cop al mes, des de la Regidoria de Joventut es promouran
novament les reunions entre
els usuaris dels Casals de
Joves i del Casal d’Avis de
l’Hospitalet de l’Infant per ju-

gar a jocs de taula, com ara
el Rummikub, per afavorir les
relacions intergeneracionals i
l’intercanvi de valors.
Per Setmana Santa (del 10
al 13 d’abril), el col·lectiu
jove del municipi tindrà al seu
abast un programa d’activitats especial, que a l’Hospitalet de l’Infant inclourà un campionat de ping-pong, un curs
d’introducció a la meditació,
un taller de pintar mini figures
i un taller de xapes; i a Vandellòs, una proposta titulada
“No he vingut de vacances”,
un gran concurs, un taller
de xapes i un campionat de
Rummikub. Per participar-hi,
caldrà inscripció prèvia.

S’han format vuit parelles lingüístiques
Una trentena de persones
s’han apuntat als tres cursos de català per a adults
que l’Ajuntament i el Centre
de Normalització Normalització Lingüística (CNL) de
l’Àrea de Reus Miquel Ventura han ofert per aquest
segon quadrimestre. Un cop
iniciats els cursos a l’antiga
escola Àster, el CNL ha posat en marxa a l’Hospitalet
de l’Infant una nova edició
del Voluntariat per la llengua (VxL), una iniciativa que
promou l’ús de la llengua catalana en àmbits quotidians
amb la formació de parelles
lingüístiques. Durant el quadrimestre passat, al municipi
van trobar-se 8 parelles, de
les quals una continuarà, i
en aquesta nova edició se
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D’altra banda, aquesta
primavera continua vigent
el programa d’activitats
semestral Tok’l 2, organitzat conjuntament per
les regidories de Joventut
de Mont-roig del Camp i
Miami Platja i Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant.
Les properes sortides previstes dins d’aquest programa seran al Saló del
Còmic de Barcelona (l’1
d’abril, per un preu de 8
euros), al Tibidabo (el 6 de
maig, per 12,70 euros) i a
una sessió de paintball (el
17 de juny, per 20 euros).
Més detalls i inscripcions
a:
http://blocs.xarxanet.
org/cjvandellos/. g

El 22 de maig s’obrirà la
matrícula per als cursos
d’adults

El primer període de matriculació als cursos
d’adults, organitzats per la Regidoria d’Ensenyament, s’obrirà el 22 de maig i finalitzarà el
15 de juny. Les persones interessades a apuntar-s’hi podran presentar la sol·licitud al Viver
d’Empreses d’IDETSA, situat al Polígon Les
Tàpies, de dilluns a dijous, de 10 a 13h i de
16 a 19h. El segon període de matriculació és
previst del 4 al 29 de setembre, a les oficines
municipals d’atenció ciutadana.

n’han presentat 8 més, que
es van conèixer el passat 7
de març.
Les persones que estiguin
interessades a participar en
el VxL, ara també virtual, bé
com a aprenentes o bé com

a voluntàries, poden adreçar-se al CNL de l’Àrea de
Reus per telèfon (977 128
861) o per correu electrònic
(vxl.reus@cpnl.cat). O poden registrar-se directament
al programa a través del web
www.vxl.cat.

Per al curs 2017-18, s’oferiran cursos de preparació per a la prova d’obtenció del títol de
graduat en Educació Secundària Obligatòria
(GES) i per a les proves lliures d’accés als Cicles Formatius i de Grau Mitjà (CFGM i CFGS)
que convoca el Departament de la Generalitat
de Catalunya. També es brindarà un curs preparatori per a la prova d’accés a la universitat
per a més grans de 25 i 45 anys.
Més informació: www.vandellos-hospitalet.cat

Esports
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PEPELU BALLESTER I ELENA CALVILLO
GUANYEN L’ULTRA VANDEKAMES
La participació va ser molt elevada amb més de 100 persones

M

Els primers equips de la Marató Vandekames per relleus (la
novetat d’enguany) van ser el
Serres de Mestral, format per
Álvaro Jumilla i David Ventura,
del club Centre Excursionista
Serres del Mestral de l’Hospitalet de l’Infant, en la categoria
masculina; el CCT Girls, format
per Ingrid Ruiz i Eva Maria Tapia, en la categoria femenina;
i el Patxangatrail, integrat per
Vanessa Molner i Josep Maria
Rius, en la categoria mixta. Més
detalls de les classificacions a:
www.vandekames.com

és d’un centenar de persones van participar el 18
de febrer en les curses
més exigents de la Vandekames,
l’esdeveniment esportiu de muntanya que organitzen el Centre
Cultural, Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs i el Centre Excursionista Serres del Mestral, amb el
suport de l’Ajuntament.
Els guanyadors de l’Ultra Vandekames 2017, de 89km i
5.500m de desnivell positiu, van
ser: Pepelu Ballester Gómez,
del club Mur i Castell-Tuga, de
Faura (València), en la categoria masculina, amb un temps de
12:31:37; i Elena Calvillo Arteaga, del club Arrastaka MKT, de
Beasain (Guipúscoa), en la categoria femenina, amb un temps de
15:13:53.

Els vencedors de la Marató
Vandekames 2017, de 42km
i 2.875m de desnivell positiu,
van ser: Javier Heras Hernández, del club Centre Excursionista Serres del Mestral de

l’Hospitalet de l’Infant, en la
categoria masculina ((4:51:23);
i M.Pilar Prades Alquézar, del
club Orinoco Lacordada de Torrecilla de Alcañiz (Terol), en la
categoria femenina (5:56:20).

El Campionat
d’Espanya de 10 Balls,
els dies 13 i 14 de maig
a l’Hospitalet
El pavelló esportiu de l’Hospitalet serà
la seu del Campionat d’Espanya de 10
Balls 2017 i del V Open Nacional l’Hospitalet de l’Infant els dies 13 i 14 de maig.
El Campionat d’Espanya de 10 Balls,
que fusiona les modalitats Standard
(vals anglès, tango, vals vienès, slowfox i quickstep) i Llatins (samba, txa-txatxa, rumba, pasdoble i jive), es difondrà
per televisió. En concret, se’n gravaran
quatre programes com a mínim, que
s’emetran per TV3 i Esport 3 i també a
través de la Xarxa de Comunicació Local (La Xarxa).

La 2a etapa de la Volta
Ciclista a la Província de
Tarragona, a l’Hospitalet
L’Hospitalet de l’Infant serà l’escenari
de la 2a etapa de la 57a Volta Ciclista
a la Província de Tarragona, que tindrà lloc el dissabte 24 de juny. Serà
“una crono individual, amb un recorregut molt interessant i a la vegada
exigent”, tal com han avançat els organitzadors. El recorregut tindrà un
total d’11,5km i passarà per l’antiga
carretera N-340 i el punt de sortida i
d’arribada estarà situat al centre del
poble.

Prop de 600 participants, a
la Cursa la Portella

Gairebé 600 persones van prendre part en la Cursa la
Portella, que es va disputar per 8a vegada a l’Hospitalet
de l’Infant el passat 19 de març. Aquesta cursa, organitzada pel Centre Excursionista Serres del Mestral, amb la
col·laboració de l’Àrea d’Esports i l’Ajuntament i el Centre
Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV), va ser
la segona del Circuit de Curses per Muntanya del Camp de
Tarragona.
Al Circuit Classic, amb un recorregut de 26km i 1.700m de
desnivell positiu acumulat, s’hi van imposar Guilad Dodo,
amb un temps de 2h 49’44”, en la categoria masculina; i
Sílvia Ferrer, del C.E. Trail Tarraco, amb un temps 3h 31’19”,
en la categoria femenina.
Al Circuit Express, de 16km i 1.000m de desnivell positiu
acumulat, els vencedors van ser Oscar Alfani del C E Alliberadrenalina, amb 1h 47’42”; i Ester Casajuana mateix club,
amb 2h 05’ 45”.
A banda d’aquests dos circuits per córrer, s’hi va oferir un
circuit per caminar i curses infantils
Més informació a: www.cursalaportella.com i a www.circuitcamptgn.cat

Les curses tradicionals, que formen part del Circuit de Curses
per Muntanya del Camp de Tarragona, es disputaran a l’agost,
com és habitual. Exactament, el
dia 5. g

Oberta la
inscripció a les
activitats de
Setmana Santa

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha
organitzat diverses activitats adreçades als infants i als joves del 10 al 13
d’abril: colònies, jornades de tecnificació de tennis, natació i d’esports
col·lectius de pista (bàsquet, handbol
i futbol sal), pel matí (de 9 a 13.30h);
i esports alternatius, per la tarda (de
15.30 a 17.30h).
Les colònies són uns casals dirigits als
nens i nenes a partir dels 3 anys, que
combinen la pràctica esportiva (bàsquet, handbol, natació) amb activitats
relacionades amb la natura i tallers de
manualitats. Als infants a partir dels 3
anys s’adreça igualment la proposta
d’esports alternatius (senderisme, BTT,
etc.); mentre que les jornades de tecnificació estan pensades per als infants a
partir de 6 anys.
A uns preus igualment molt econòmics,
l’Àrea d’Esports ofereix també als infants i joves la possibilitat d’allotjar-se
a l’Alberg Esportiu Àster de l’Hospitalet
de l’Infant.
Les inscripcions es poden fer a la Piscina Municipal Coberta de l’Hospitalet o
al gimnàs municipal de Vandellòs. Més
informació al web municipal (www.vandellos-hospitalet.cat) i al telèfon 977
820 523.
LA
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LA REGIDORIA DE SALUT “HUMANITZA” LES ÀREES
PEDIÀTRIQUES DELS CONSULTORIS

L

a sala d’espera del Centre
d’Assistència Primària (CAP)
de l’Hospitalet de l’Infant s’ha
decorat amb dibuixos per fer més
agradable l’estada dels més petits
al CAP. El mural, que inclou jocs i
elements interactius, l’ha fet l’artista
local Evelyn Roca, a petició de la
Regidoria de Salut, que ha supervisat i finançat aquest projecte.
Amb aquest projecte, que es completarà amb el pintat decoratiu també del consultori de pediatria i de
l’àrea d’infermeria –i més endavant

del centre assistencial de Vandellòs-, es pretén afavorir la humanització dels entorns sanitaris, tal com
s’està fent actualment en diversos
hospitals de Catalunya.
Amb la mateixa finalitat, la Regidoria de Salut ha adquirit una taula i
uns tamborets infantils tant per al
CAP de l’Hospitalet de l’Infant com
per al consultori de Vandellòs; i
unes capsetes de colors que es reparteixen als nens i nenes perquè
hi puguin dibuixar mentre esperen
per ser atesos. g

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

Grup de suport a l’alletament matern
de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
de l’Hospitalet de l’Infant.

Sabem que la lactància materna
és l’alimentació òptima del lactant, de manera exclusiva fins als
6 mesos i complementada fins
almenys els 2 anys, segons les
recomanacions de l’OMS-UNICEF, subscrites pel Departament
de Salut de la Generalitat.
Fa aproximadament un any que,
en resposta a les necessitats de
les mares lactants, es va crear
aquest grup al municipi. L’objectiu del grup és aclarir dubtes
sobre l’alletament matern, donar
suport emocional, ajudar si cal a
millorar la tècnica i sobretot, po-

El grup està obert a totes les
mares lactants de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant i d’altres municipis del voltant que
ho desitgin, independentment
de l’edat del nadó, des del moment del naixement fins al moment que es decideixi deixar
d’alletar.

der compartir l’experiència amb
altres mares lactants.

Ens trobem els divendres de
9.40h a 11h a l’aula de formació

Les professionals que portem
el grup som dos: la llevadora
de l’ABS i la psicòloga del municipi.

Medi

Neteja i poda de 44 palmeres. Per encàrrec de
l’Ajuntament, l’empresa Servicios Técnicos AUDA SL
ha netejat les palmeres del carrer César Gimeno de
l’Hospitalet de l’Infant. Els treballs de neteja i poda de
les 44 palmeres que hi ha en aquest carrer han costat
uns 6.000 euros.
LA
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Arranjament de parcs infantils. El consistori ha contractat a l’empresa Happyludic Playground and Urban Equipment SL per dur a terme l’arranjament de diversos
parcs infantils del municipi, d’aquells que es trobaven en pitjor estat. Els treballs,
consistents a polir, pintar i, en algun cas, posar un gronxador o balancí nou, s’han
realitzat ja als parcs que hi ha al carrer Tivissa, a la plaça Berenguer d’Entença (a
la foto), a la Plaça dels Pins, al passeig marítim (davant de la Base Nàutica) i al de
la zona de l’Arenal de l’Hospitalet. Ara es faran en una vintena de parcs, repartits
per l’Hospitalet de l’Infant, Vandellòs, l’Almadrava, Vanessa Park, Masriudoms i
Masboquera. A tots aquests treballs, l’Ajuntament hi ha destinat 25.000 euros.

Entitats

L
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PENYA BLANC-I-BLAVA DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

a idea de crear la Penya va
sorgir d’un grup d’amics i
familiars que són socis del
RCD Espanyol i van a veure els
partits a casa del club, amb la voluntat d’aglutinar tots els “pericos” de la
zona. “Vam informar-nos dels tràmits que s’havien de fer i ens vam
assabentar que només amb cinc
socis es podia crear i aleshores vam
decidir convertir en realitat el nostre
projecte”, explica el president de
l’entitat, Remigi Margalef. Després
d’un any i mig de vida, aproximadament, el nombre de socis ja ascendeix a 46 i reuneix persones de totes
les edats, des d’aquelles que encara
no han fet l’any fins a aquelles que
ja tenen més de 80 anys. La majoria
són del municipi –de tots els nuclis
de població- , però també hi ha de
Miami Platja, Cambrils, La Riera,
Barcelona i Viladecans.
“Una penya blanc-i-blava ha de ser
una ambaixada del club, ha de donar-lo a conèixer i no ha de ser antires. Per això, és una entitat oberta,
a seguidors d’altres clubs també,
que pretén ser com una família futbolística i implicar-se en la vida del
municipi, en els actes que s’hi orga-

nitzen”, remarca el president, que
desitja que quan es renovi la junta
hi hagi un representant de cadascun
dels nuclis de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant.
La penya no disposa de local propi,
però els seus membres s’acostumen a trobar als bars Cal Rullo de
l’Hospitalet i Can Macari de Vandellòs. Un cop a l’any, organitza una
sortida amb autobús perquè els que
vulguin vagin a veure un partit a l’estadi de Cornellà; i al llarg de l’any,
diversos àpats, com ara la calçotada
del passat 18 de febrer. També participa en els actes per recaptar fons
per La Marató amb una tómbola i en
el parc infantil de Nadal.

Un dels objectius que es planteja és
organitzar “un esdeveniment esportiu potent al municipi”. En concret,
un “torneig gran de futbol a l’Hospitalet de l’Infant, no oficial, que aplegui els equips locals i els de clubs
importants com el Nàstic, el Reus,
l’Espanyol, el Barça i el Real Madrid”, ens avança Remigi Margalef,
tot i que explica que encara no s’ha
parlat del tema oficialment.
Les persones adultes interessades
a apuntar-se a aquesta entitat, que
forma part de la Federació Catalana
de Penyes del RCD Espanyol, han
de pagar una quota anual de 20 euros; els jubilats i els infants, 5 euros;
i els aturats no han de pagar res. g

DADES DE L’ENTITAT

Membres de la junta
President: Remigi Margalef
Escoda
Vicepresident: Jordi Alcait
Boquera
Tresorer: Remigio Margalef
Vernet
Secretari: Sergi Margalef
Escoda
Vocal: Albert Borràs Guirro
DADES DE CONTACTE
Telèfon: 656 355 670
Correu electrònic:
penyabibvandelloshospitalet@
gmail.com
Facebook: https://www.
facebook.com/pericosdel
terreno
NOMBRE DE SOCIS: 46
DATA DE FUNDACIÓ: 28
d’octubre de 2015
PRINCIPALS ACTIVITATS:
Col·laborar amb les activitats que s’organitzen al municipi, per exemple per La
Marató de TV3 i als parcs de
Nadal; fer la mona de la penya, organitzar una sortida
anual al camp de l’Espanyol,
quedar per fer esmorzars o
dinars i poder veure el futbol
i vendre loteria de Nadal,
entre d’altres.

Cuina

BACALLÀ GRATINAT AMB HOLANDESA SOBRE PARMANTIER
CUINER: Francisco Hernández Recuero - RESTAURANT: Hotel Sancho

INGREDIENTS

ELABORACIÓ

1 tall de bacallà dessalat

-Escalfa el forn a 180 º C.
-Bull la patata 20 minuts.
-Aprofita l’aigua bullint per desfer la mantega al bany
maria en un bol, separa el sèrum del greix i reserva el
greix.
-Bat els rovells d’ou i afegeix lentament la mantega,
sense deixar de batre. És important que la temperatura
de la salsa no pugi de 70ºC ni baixi de 40ºC, en cas
contrari la salsa es tallarà.
-Pela la patata i tritura-la amb l’oli i la nata. Fes servir
un colador xinès perquè no quedin grumolls.
-Talla els tomàquets cherry per la meitat i forneja’ls 10
minuts amb sal, oli i orenga.
-Enfarina el bacallà i fregeix-lo en abundant oli.
-Treu l’excés d’oli del bacallà i cobreix-lo amb la salsa
holandesa.
-Forneja el bacallà fins que la salsa es gratini.
-Mentre el bacallà es gratina, neteja i salta els espàrrecs.
-Emplata i llest.

Farina suficient per enfarinar
el bacallà
1 tomàquet cherry
1 manat d’espàrrecs de marge
(“trigueros”)
2 patates mitjanes
120ml de nata
50ml d’oli d’oliva
4 rovells d’ou
200gr de mantega
Sal

Nota: A partir d’ara publicarem receptes dels bars i restaurants del municipi.
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LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

M. Jesús Céspedes

Amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Rares, Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant va entrevistar la M. Jesús Céspedes,
veïna de l’Hospitalet de l’Infant i mare de la Saray, una nena
afectada per una malaltia minoritària.

Per què ens vols explicar la teva experiència?
Perquè crec que és molt important un diagnòstic ràpid. L’èxit del tractament depèn, en gran
part, d’agafar la malaltia al principi, per això el
pares dels nens afectats i l’associació Asenkawa
(Associació de la Malaltia de Kawasaki) treballem difonent els símptomes.
Com va començar tot?
La història de la meva petita comença el desembre del 2013. La Saray se sent molt cansada i fins i tot el seu professor de P3 em crida
per dir-me que ho sembla. Un dia al despertar
em diu plorant que li fa mal el coll, la miro i
té els ganglis inflamats. La porto al CAP, la
doctora que està de guàrdia em diu que no em
preocupi, que estarà incubant alguna cosa. No
m’agrada aquest diagnòstic, però espero. La

Saray comença a tenir més febre, ja no m’agrada i marxem a l’hospital més proper. Li fan
proves analítiques i em diuen que marxi a casa
amb tractament d’antibiòtic i antisèptic però
que si no millora, que torni. L’endemà la febre
segueix pujant i els seus ganglis també segueixen creixent.
I què va fer?
Decideixo tornar a l’hospital, però quan em
diuen que la despulli per examinar-la, m’adono
que té tot el cos amb una granellada, així que
decideixen que ha d’ingressar, no saben el que
té, però els antibiòtics no fan res. Al segon dia
de febre els ulls els té vermells però crec que
és de plorar, pobre... La febre segueix pujant
i no saben el que té però ja li costa caminar,
parlar... No la reconec! Ja és el 28 de desembre,
no saben el que té, però la febre no desapareix
i ara la boca està vermella (boca de maduixa)
i a la tarda se li inflen els turmells... El metge
decideix cridar el cardiòleg i controlar-la. La
cardiòloga fa pujar tots els aparells a l’habitació perquè la Saray està molt feble i no volen
moure-la més.

Tot a punt per les 5es Jornades
de la Comunicació
Per cinquè any consecutiu,
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i
l’Antena del Coneixement de
la URV a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han organitzat
les Jornades de la Comunicació, amb uns ponents de reconegut prestigi professional.
En aquesta cinquena edició,
la persona encarregada d’inaugurar-les havia de ser la periodista i escriptora Empar Moliner, el dilluns 3 d’abril, però per causes familiars no
va poder assistir-hi. Així doncs, les jornades començaran el dilluns 10
d’abril amb la conferència de Llorenç Peris (a la foto), un compositor
de tota mena de creacions musicals i sonores nascut a l’Hospitalet de
l’Infant; i finalitzaran el dilluns 24 d’abril, del periodista i escriptor Víctor
Amela. La conferència de l’Empar Moliner ha quedat ajornada per un
altre dia (quan sapiguem la nova data, ja us informarem).
Totes les xerrades tindran lloc a la Sala Bonet Castellana del Centre
Cultural Infant Pere de l’Hospitalet, a les 19.30h.

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:

www.vandellos-hospitalet.cat
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Vaja panorama…
Imagina-te’l. L’endemà, apareixen un munt
de metges a l’habitació, el meu marit i jo ens
mirem i pensem en el pitjor. “Ja saben el que
té la Saray?”, preguntem. “Sí, creiem que és
la síndrome de Kawasaky. No mirin en Internet i nosaltres els informarem de tot”, ens
diuen. La meva resposta: “No sé de què em
parlen, però si vostès ja ho saben doncs facin
alguna cosa”. “El seu cor avui no està danyat
però si no la tractem amb immunoglobulina, demà igual és tard”, ens va dir. Així que
els vam donar el consentiment perquè comencessin ja. El 30 de desembre, miraculosament, la Saray ja no té febre, s’ha posat
dempeus i m’ha demanat patates! No m’ho
puc creure, la meva petita s’està recuperant.
El 31 de desembre del 2013 ens vam menjar
el raïm a casa, amb la nostra petita. Gràcies
a Déu avui és una nena sana i dono gràcies a
aquest doctor, que no va dubtar a tractar-la.
Aquesta és la nostra història i tant de bo
ningú hagués de passar per això i que es poguessin diagnosticar abans aquest tipus de
malalties.

Els alumnes de l’institut,
periodistes per un dia
Tenir informació de
primera mà a l’hora
d’escollir el teu futur
resulta de vital importància. Sota aquesta
premissa, l’Institut Berenguer d’Entença de
l’Hospitalet de l’Infant
celebra les Jornades
Culturals, amb tallers de diferents disciplines. Enguany, per segon
any consecutiu, un dels tallers programats va anar a càrrec de la
Televisió de Vandellòs (TVV).
El 23 de febrer, deu alumnes van posar-se a la pell de les periodistes
locals i, després de rebre formació teòrica bàsica dins de l’aula, van
utilitzar material audiovisual professional i van entrevistar companys
i professors que estaven assistint als altres tallers.
L’endemà, a la visita a les instal·lacions de la TVV, van poder conèixer com funciona una televisió local i, fins i tot, es van aventurar a fer
de presentadors.

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs
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TELÈFONS D´INTERÈS
Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
Antena del Coneixement URV ...........670 50 21 77
BASE..................................................... 977 82 34 59
Biblioteca de l’Hospitalet ................. 977 82 21 22
Biblioteca de Vandellòs ................... 977 82 45 12
Ca la Torre ........................................ 977 82 08 37
CAP L’Hospitalet................... 977 82 04 62 - 977 82 03 36
Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
Fax Casa de la Vila de l’Hospitalet . 977 82 39 00
Casal d’avis de l’Hospitalet ............. 977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs ................ 977 82 43 64
Casal Hifrensa l’Hospitalet................ 977 82 30 06
Casal de Masboquera ....................... 977 82 43 44
Casal de Masriudoms ...................... 977 82 44 10
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Centre de dia de l’Hospitalet ........... 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
Comaigua (Avaries) ........................... 900 30 40 70
Consultori mèdic (Vandellòs).........
977 82 40 21
Emergències.......................................................
112
Endesa (Avaries) ............................... 800 760 706
Escola de Música (Vandellòs) .............977 82 42 34
Escola de Música (l’Hospitalet) ..........977 82 37 14
Escola Mestral (l’Hospitalet) ............. 977 82 31 90
Escola Valdelors (Vandellòs) ............ 977 82 40 14
Farmàcia Aragonès ............................ 977 82 30 59
Farmàcia Gavaldà .............................. 977 82 41 64
Hifrensa (Alberg /Bar) .......... 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INS Berenguer d’Entença ................... 977 82 04 27
Llar d’Infants Sol i Vent (l’Hospitalet) ..977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets (Vandellòs)..... 977 82 40 03
Notaria ................................................. 977 82 32 59
Oficina de Turisme ............................. 977 82 33 28
Pavelló Poliesportiu Vandellòs ......... 977 82 43 54
Piscina coberta. Àrea d’Esports ....... 977 82 05 23
Policia Local ............................. 092 / 609 30 89 45
Port Esportiu (Club Nàutic) ................ 977 82 30 04
Ràdio l’Hospitalet ............................... 977 82 00 14
Tanatori municipal .............................. 977 36 02 81
Telefònica (Avaries) .........................................1002
Televisió de Vandellòs ......................... 977 82 43 60
Viver d’Empreses (IDETSA).................. 977 82 08 20
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Dades actualitzades 01/03/2017
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . . 5.172
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Població disseminada . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.332
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POBLACIÓ

(DEL 12 DE SETEMBRE DE 2016 AL 23 DE JUNY DE 2017)

Zo
n
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a) ,

MATRIMONIS:
Francisco José Pérez Robles y
Monica Maria Dias Consulin  . . . . . . . . . . . . 14/01/2017
Jose Manuel Alceda Vilellas y
Elisabeta Ildiko Paizs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/02/2017
Joaquín Rodríguez Araujo y
Maria del Pilar Garcia Ruiz . . . . . . . . . . . . . .14/02/2017

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL

L’H
Alc ospi
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ari t lla

DEFUNCIONS:
Jacinto Roca Año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/12/2016
Enrique Gispert Bernat . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/01/2017
Enric Bertran Pallerola . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/11/2016
Pietat Pujolras Pla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/12/2016
Manuela Carnero Gamero . . . . . . . . . . . . . . 06/02/2017
Carlos Fernández Palomero . . . . . . . . . . . . 15/02/2017
Regina Granado Visiga  . . . . . . . . . . . . . . . . 17/01/2017
Teresa Bladé Borrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/02/2017
Isabel Rumí Cardenas . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/03/2017
Consuelo Rodríguez Montero . . . . . . . . . . . 07/03/2017

V
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NAIXEMENTS:
Axel Adrià Crescenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/12/2016
Eneko Cantón Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/12/2016
Isaac Machado Baena . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/12/2016
Jan Franch Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/01/2017
Lya Espejo Rodríguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2017
Ona López Núñez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/01/2017
Joel Francesc Chavarria Tudor . . . . . . . . . . 13/02/2017
Sofía López Castellnou  . . . . . . . . . . . . . . . . 24/02/2017
Neizan Masset Tonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/02/2017
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CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT: Telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (L´Hospitalet).

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

gratuït de l’Aj

Vandellòs i l’H
l’Infant.
Respecteu-lo

Reservat el dr

Fotogaleria
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Visita dels alumnes de 3r de l’Escola Mestral a la Casa de la Vila. Foto: B. H.

Homenatge a la dona més gran, Antonia Bargalló, per Sta. Àgueda. Foto: ROGER SALADIÉ

La XIII Festa de l’Oli a Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ

L’acte institucional de la festa de Santa Àgueda a l’Hospitalet. Foto: ROGER SALADIÉ

Sortida de la 8a Cursa de la Portella. Foto: ROGER SALADIÉ

Taller de música per a les famílies a l’Hospitalet i a Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ
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CARNAVAL

Foto: ROGER SALADIÉ

Foto: ROGER SALADIE

Foto: ROGER SALADIÉ

Foto: ROGER SALADIÉ

Foto: TEO CASTILLO

Foto: TEO CASTILLO

Foto: CEDIDA

Foto: CEDIDA

Foto: ESMERALDA SALADIÉ

Foto: JUDIT BRÚ
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LA Foto històrica
REVISTA

Carrosses per la Festa de Sant Antoni, el 17 de gener de 1960 a Vandellòs. Foto cedida per Agustina Auví.

