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LA DITA

“Qui treballa a la primavera, 
prepara un bon estiu”

Benvolguts veïns,

Aquest estiu arriba amb unes perspectives que incideixen en l’en-
fortiment de la situació econòmica, reflectit en l’augment de la pro-
ducció econòmica, de la població ocupada, de la reducció de la taxa 
d’atur, de l’increment de la demanda interna i de les bones predic-
cions dels sectors industrial i turístic. Tanmateix, la precarització del 
mercat laboral, l’augment de les diferències econòmiques i socials, 
així com la incertesa de la situació política enterboleixen aquest pro-
metedor horitzó.

A escala municipal, continuem treballant per minimitzar l’impacte 
de la crisi sobre els sectors més amenaçats de la nostra ciutadania i, encara que som conscients que no 
resoldrem totes les situacions, sí que és cert que els indicadors que figuren en la pàgina de transparència 
de la Generalitat avalen la nostra actuació, sobretot en el que respecta a les despeses relacionades amb els 
segments amb majors dificultats i amb risc d’exclusió social. 

Aquests indicadors ens ratifiquen en l’acció desenvolupada, atès que les inversions dedicades a satisfer els 
serveis bàsics com la sanitat, l’ensenyament i la cultura són de les més elevades dels municipis del país. 
Aquests són els trets bàsics d’una política social que cerca aconseguir la igualtat d’oportunitats, perquè 
només amb l’accés universal a l’educació i a la cultura podrem tenir una societat més lliure.

En l’àmbit econòmic esperem que la temporada estival impulsi el turisme i les activitats associades. En 
finalitzar aquests mesos, analitzarem si les planificacions han estat les adequades, si les actuacions dutes a 
terme són les necessàries i si les previsions són les adients, des d’una òptica transversal.

Tant de bo que, efectivament, ens trobem davant d’una bona temporada, la qual cosa voldrà dir que s’ha 
treballat adequadament, que s’ha tret bones notes i que s’ha assolit una bona base per preparar el nou 
curs.

Bon estiu i bones vacances!

TREBALLAR PER MILLORAR

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

Entrevista

En quines fires s’ha promocionat enguany el 
nostre municipi? 
Per compte propi, hem assistit a fires de llocs que 
tenen un bon accés al nostre municipi i on, per 
tant, hi ha clients potencials, com la fira Petitàlia 
de Lleida i la fira Expovacaciones de Bilbao; i a 
la tardor tenim previst desplaçar-nos a Andorra; 
i, sota el paraigua de la marca “Costa Daurada”, 
a través del conveni Corner que hem renovat 
amb la Diputació de Tarragona, hem anat a la 
Fira Navartur, de Navarra; B-Travel, de Barcelo-
na; Fitur, de Madrid; ITB, de Berlín, MITT, de 
Moscú; i a l’octubre viatjarem a Londres. A totes 
les fires, el que crida més l’atenció de la gent són 
les platges i després les rutes de BTT.

Quines altres accions heu dut a terme per do-
nar a conèixer el municipi?
Hem col·locat cartelleria a les estacions de 
tren de Barcelona; hem fet campanyes de pu-
blicitat en diaris del nostre àmbit d’influència 
(Catalunya, Aragó, País Basc, Navarra i sud de 
França) i també en les xarxes socials, hem en-
carregat un nou banc d’imatges i vídeos pro-
mocionals per utilitzar-los en les xarxes socials 
i en els mitjans; hem renovat la pàgina web 
de Turisme (en breu podreu veure-la), hem 
organitzat blog trips i press trips, hem signat 
novament un acord amb l’Estació Nàutica 
Costa Daurada per promocionar les activitats 
nàutiques. A més, ens hem adherit a l’Agència 
Catalana de Turisme i hem col·laborat en l’or-
ganització del Pessebre dels estels, la Ruta de 
Tapes, el Nadal del sentits, etc.

Aconseguir, un any més, el distintiu de la 
Bandera Blava per a tres platges també es pot 
considerar una acció de promoció.
Sí, perquè molts mitjans han difós que les plat-
ges de l’Arenal, de la Punta del Riu i del Torn 
tornen a lluir enguany aquest segell de qualitat 
de prestigi internacional. I ara hem fet els tràmits 
perquè aquestes platges renovin també la Bande-
ra Ecoplayas i perquè ens la donin per a la Platja 
de l’Almadrava (cada any només es pot presentar 
una candidatura nova). D’altra banda, estem fent 
gestions perquè l’Oficina de Turisme obtingui el 
certificat EMAS. A més, volem aconseguir la dis-
tinció “Pobles amb encant” pels nuclis d’interior. 

El que sí ha obtingut ja el municipi és el guardó 
de “Sender Blau”, pel Sender Litoral del Jonquet.
Els municipis només poden aconseguir-ne un, 
però el poden perllongar. Hi ha pocs municipis 
que hagin aconseguit aquest reconeixement a 
la seva tasca en la millora i restauració del seu 
patrimoni natural i etnològic. A la demarcació 
de Tarragona, només quatre (Torredembarra, 
l’Ametlla de Mar, Alcanar i Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant).

Quines actuacions s’han tirat endavant ja de 
manera coordinada amb el sector privat?
Les campanyes del “Menja i guanya”, per pre-
miar els que consumeixen als bars i restaurants 
del municipi; les Jornades de la Tonyina i les I 
Jornades gastronòmiques d’interior. I per aquest 
estiu s’han creat dos productes turístics: una ruta 
d’interior combinada amb gastronomia; i una 
activitat aquàtica combinada amb gastronomia. 
En el futur, se’n crearan més.

I a aquesta feina, cal afegir-hi la de l’organit-
zació de les festes majors d’estiu…
Estem treballant en el programa d’actes de les 
festes de Sant Roc, de l’Almadrava i de Mas-
riudoms, amb l’inestimable col·laboració de les 
comissions de festes i del CCERV. Als seus mem-
bres i als de la brigada municipal, que munten els 
escenaris i tot el necessari, no ens cansarem mai 
de donar-los les gràcies. Si veieu canvis en les or-
questres és perquè ara les hem de licitar, seguint 
les instruccions dels Serveis Econòmics i de la llei 
de contractació de l’administració local. 

Destaqui algunes de les darreres actuacions 
del departament d’Obres i Serveis.
La connexió de les dutxes públiques de la Platja 
del Torn a la xarxa municipal d’aigua, per evitar 
problemes de subministrament; i la col·locació 
de taules i bancs de pícnic a l’ermita de Sant Roc, 
per posar uns exemples.

Alguna novetat en relació amb les platges?
Hem encarregat un projecte per a la millora 
integral de les platges. És un estudi de viabi-
litat per saber el cost real de tenir les platges a 
punt i els beneficis que aquestes ens reporten. 
Inclourà una proposta d’actuacions a les plat-
ges per a convertir-les en un recurs de prime-
ríssim ordre.

S’han tornat a habilitar les rutes submarines 
per aquest estiu?
Sí, els banyistes les podran fer lliurement, perquè 
estaran instal·lats sota l’aigua els plafons amb la 
informació de les espècies més característiques 
del fons marí. Per promoure el turisme esportiu 
subaquàtic, igualment, estem  estudiant  la via-
bilitat de crear un escull marí artificial. Aquesta 
proposta va quedar en 7è lloc en el procés dels 
pressupostos participatius.

Parlant de participació, quin valor dóna a la 
col·laboració público-privada en la promoció 
turística del municipi?
Per mi, el futur del nostre municipi és el turis-
me, com a via de desenvolupament econòmic. 
Per això crec que és imprescindible treballar colze 
a colze amb el sector privat i convocar les reu-
nions del Consell Sectorial de Turisme, l’òrgan 
consultiu sobre temes relacionats amb el turisme, 
format per representants de l’Ajuntament i del 
sector turístic del municipi. 

Després de molts preparatius per a la nova temporada d’estiu, la regidora 
de Turisme, Festes i Obres i Serveis, Elídia López,  desitja que el treball que 
el seu equip i ella han realitzat des dels departaments que dirigeix “doni els 

seus fruits”, és a dir, “que el municipi rebi molts turistes i visitants, que tothom 
gaudeixi de les festes majors; i que el municipi llueixi la seva millor cara”.

Per mi, el futur del nostre 
municipi és el turisme“ “

ENTREVISTA A LA REGIDORA 
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En els darrers temps hi ha un 
rum-rum de fons en els carrers 
del municipi: si s’ha tardat a pa-

gar a moltes famílies les subvencions 
dels llibres de text és per culpa de l’in-
terventor; si les entitats no reben les 
seves subvencions és culpa de l’inter-
ventor; si hi ha traves administratives 
-no patiu- és culpa de l’interventor; si 
les empreses proveïdores cobren tard, 
la culpa és de l’interventor. De debò?. 

La figura de l’interventor exerceix tan 
sols tasques de control de la gestió. 
La planificació i l’execució són tasques 
de govern; i qui governa és l’Equip 
de Govern. Quan un porta governant 
6 anys, ja no val a dir que la culpa és 
de l’anterior Govern, com tampoc s’hi 
val a dir que la culpa de determinades 
gestions sigui del cos tècnic d’una Ad-
ministració. 

Permeteu-nos una reflexió: quan-

tes vegades heu sentit dir a un ministre 
o a un conseller que la culpa és del tèc-
nic? Us imagineu al ministre d’Hisenda 
dir que la normativa econòmica és cul-
pa del tècnic que ha redactat la llei? Us 
imagineu dir a un conseller que els re-
tards de Renfe són culpa del maquinis-
ta?. NO.  Quan algú exerceix de polític 
amb responsabilitats de gestió s’han 
d’assumir totes les responsabilitats, no 
sols les medalles.  

Direu que de vegades la culpa és 
d’altres Administracions (ex. tancament 
del CAP a les nits, el retard en la cons-
trucció de la nova estació...). Cert, algu-
nes vegades la gestió municipal depèn 
d’altres Administracions; però també en 
aquests casos hi ha una responsabilitat 
municipal per a reclamar el que perto-
ca. I el que toca és retre comptes dels 
encerts, dels errors i d’allò que s’ha de-
fensat i  ha estat possible o no.  

Arribats a l’equador del mandat, i fi-
dels al nostre esperit autocrític i al 
compromís de transparència cap 

al veïnat, toca fer balanç de la feina que 
hem fet al govern municipal i també fer 
un seguiment del nostre programa elec-
toral, per revisar les propostes pendents 
i marcar el tempus d’actuació, tenint 
em compte els dos anys que queden 
de mandat i que els procediments tant 
administratius com econòmics en l’ad-
ministració sempre són més lents. 

Tot i la limitació en competències 
que tenim com a administració local no 
hem deixat de lluitar per poder aconse-
guir poder tenir el CAP obert les 24h, la 
jornada continuada a les nostres esco-
les, places concertades per als nostres 
usuaris dels centres de dia. Hem tre-
ballat per la cultura, per l’esport, per la 
dinamització econòmica, per la millora 
de l’ocupació. 

Tal com dèiem al nostre programa, 
el nostre objectiu era i és treballar per 

millorar la qualitat de vida i la cohesió 
dels nostres veïns.

Com a govern municipal tenim 
molt clar que un dels factors importants 
per a la cohesió dels nostres veïns són 
les entitats. Són el motor d’interrelació 
social i de dinamització d’activitats que 
d’una altra manera serien difícils de de-
senvolupar.

Per això, hem de donar el màxim 
suport a les entitats i generar l’entorn 
adequat perquè puguin realitzar les 

seves activitats, així com el suport eco-
nòmic per ajudar a tirar endavant totes 
aquestes activitats.

Malauradament, aquest any hem 
tingut dificultats per poder donar les sub-
vencions en el termini que ens hauria 
agradat, però sempre hem estat oberts 
a parlar i, en cas necessari, ajudar a tirar 
endavant les diferents activitats que ja 
tenien programades.  

Us desitgem un bon estiu i que 
gaudiu de les propostes que s’han orga-
nitzat des de l’Ajuntament. 

BALANÇ POSITIU!
Cristina Borràs

Ara que fa dos anys de les últi-
mes eleccions municipals és 
bon moment per revisar la feina 

política municipal.
Hem construït una oposició dife-

rent de la que hem tingut fins ara, apor-
tant propostes d’alt valor i presentant 
totes aquelles iniciatives en les quals 
creiem, com la participació ciutadana 
en la política i en els pressupostos.

Tanmateix, respecte a la línia de 
l’equip de govern, no hem vist un rumb 
clar cap a una diversificació econòmi-
ca planificada, estructurada i decidida; 
poca cosa més enllà d’actuacions pun-
tuals i descoordinació entre diferents 
regidories. Tampoc una inversió potent 
en actuacions que millorin l’eficiència 
econòmica i el dinamisme dels nostres 
pobles.

Des d’Esquerra, estem con-
vençuts que cal veure més enllà i te-
nir ben planificat on i com invertim el 
pressupost municipal. Com vam ex-
plicar, arribarà el dia que no tindrem 
els ingressos extraordinaris que en 
donen les centrals (a més dels molts 
llocs de feina) i hem d’anticipar-nos 
a aquest moment ara que en tenim 
l’oportunitat. No podem basar-nos en 

subvencionar iniciatives sense tenir 
una estratègia a llarg termini, no es 
pot abocar diners sense tenir un re-
torn de la inversió. No podem depen-
dre eternament d’ingressos que no 
són eterns.

Creiem en un teixit empresarial, 
associatiu i social conscient de la po-
lítica municipal i coordinat. Volem un 
futur clar, estable i positiu.

La mejor manera de luchar contra la 
corrupción es establecer medidas 
para que personajes sin escrúpu-

los lo tengan difícil en el caso de querer 
aprovecharse de la política.

Desde el Partido Popular, donde 
hemos tenido graves casos, hemos 
querido ir un paso más allá de lo que 
exige la Ley. Para ello, presentamos 
recientemente en el Pleno municipal 
una moción para garantizar que cada 
habitante de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant pueda saber de un simple vista-
zo cuánto cobran los políticos que los 
representan, en qué concepto y con qué 
grado de dedicación. 

De esa manera, se puede hacer 
una valoración del trabajo político, pues 
la moción incluye no sólo la esfera del 
Ayuntamiento, sino que se amplía a 
cualquier cargo externo al que se pueda 
acceder por la condición de concejal.

Cabe contraponer nuestra actitud a 
la de la Generalitat de Cataluña.

La labor legislativa del Parlament 
se lleva a cabo desde el ocultismo y la 
más absoluta falta de transparencia.

Aquellos que retuercen la ley y des-
oyen todas las voces que llegan desde 
Europa, no tienen por delante otra pers-
pectiva que el fracaso más absoluto. 

La lástima es que ese fracaso 
va a conllevar una fractura social 
en Cataluña, y que lo único que ha 
conseguido es que nuestra Comuni-
dad, antaño puntera en España, hoy 

adelantada por otras Comunidades, 
haya perdido calidad educativa (se-
gún informes PISA), tenga los peores 
servicios sanitarios (recordemos que 
tanto educación como sanidad están 
transferidas a la Generalitat), y sea 
una comunidad donde se aprecian 
vulneraciones flagrantes de principios 
democráticos. Y ésos son los que lue-
go sólo hacen que apelar a la demo-
cracia, pero sólo para sus objetivos y 
según sus imposiciones.

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

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

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

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet 

En el ple municipal del 10 de maig hi 
ha haver una discussió agra entre 
la regidora del PP i jo, regidora de 

la FIC. El motiu, el nostre vot en contra 
a la moció que va presentar el PP sobre 
transparència en relació amb els sous que 
rebem els càrrecs públics. 

La FIC vol expressar el seu con-
venciment que aquesta moció tenia una 
falsa aparença. No anava encaminada a 
fer més transparent la funció pública dels 
càrrecs electes, sinó que intentava posar 
en entredit a algun regidor/a.  Estic segura 

que totes les administracions i empreses 
públiques en què estan els nostres regi-
dors i regidores compleixen rigorosament 
amb les lleis de transparència i bon govern. 

Ara, parlo per mi; jo compleixo les lleis 
19/2013 de 9 de desembre i 19/2014 de 29 
de desembre, una estatal i l’altra autonò-
mica, de transparència i accés a la infor-
mació pública i bon govern. Els meus únics 
ingressos són els corresponents als rebuts 
per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, per l’exercici del meu càrrec. 
Formo part del Consell d’Administració de 

les societats municipals IDETSA i Llastres, 
de les quals no rebo cap tipus de com-
pensació econòmica; i sóc membre de la 
Secretaria d’Organització del meu partit, 
del qual tampoc rebo cap compensació 
econòmica. 

En el debat de la moció vaig propo-
sar-li a la Sra. Pujol que en aquest llistat 
d’ingressos que havíem de fer, per veure 
quin regidor tenia més ingressos d’altres 
institucions públiques, també s’inclogués 
el que reben els regidors dels seus partits 
polítics, atès que els partits polítics estan 

fiscalitzats econòmicament pel Tribunal de 
Cuentas del Estado. Això passa perquè 
més del 90% dels ingressos dels partits 
polítics vénen de subvencions de l’Estat.

La resposta de la regidora del PP fou 
prou clara: El que es cobra del partits polí-
tics no s’ha de posar,  perquè són entitats 
privades. Ho sento, però no. Els partits 
polítics no són, stricto sensu, entitats priva-
des. No crec que sigui el PP el partit més 
indicat per elevar-se com a defensor de la 
transparència en qüestions econòmiques. 
De proves, en tenim quasi cada dia.

LA CULPA ÉS DE L’INTERVENTOR (?)

Mònica Boquera

BALANÇ DE MEITAT DE LEGISLATURA
Manel Barceló

¡CORRUPCIÓN!

Sílvia Pujol

Elidia López

TRANSPARÈNCIA

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

Juliol 2017
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LA DISSORTADA POSTERITAT DE L’INFANT PERE, 
ASSOCIADA AL CONVENT FRANCISCÀ DE VALÈNCIA

Aquest és un extracte de la segona part 
del reportatge publicat a la revista El 
Temps, el passat 18 de desembre, que 
tracta de l’edifici que allotjava el cos de 
Pere d’Aragó i que ja no existeix. 

El gran convent franciscà de València fou 
fundat el 1239 pel rei Jaume I. La presèn-
cia franciscana a la ciutat, tanmateix, és una 
mica anterior, i data del regnat d’Abu-Zayd 
(conegut popularment com el “moro Zeit”), 
poc abans de concloure el domini musulmà: 
uns frares d’origen italià arriben a València 
per predicar l’evangeli entre els “infidels”. 
Amb tanta vehemència que són empreso-
nats i torturats fins a la mort en no voler ab-
jurar de la seua fe.

Curiosament, Abu-Zayd es converteix en 
secret al cristianisme, abans de la recon-
questa, i adopta el nom de Vicent Bellvís. 
A l’arribada de Jaume I –besavi de l’infant 
Pere– l’antic rei musulmà esdevé un verita-
ble senyor feudal cristià i es posa al servei 
del conqueridor. L’antic rei musulmà cedí 
el seu palau a l’orde franciscà per instal·lar 
el seu convent. I quan mor, en l’entorn de 
l’any 1269, demana que les seues restes 
descansen al convent de Sant Francesc, un 
recinte que viuria els segles posteriors una 
expansió considerable.

La història d’Abu-Zayd és pertinent perquè 
aporta pistes sobre què podria haver pas-
sat amb les restes de l’infant Pere. El segle 
XIX marca l’absoluta decadència del recin-
te: a més de les destrosses provocades per 
la guerra de la Independència, l’any 1835 
s’aplica el cèlebre decret de desamortitza-
ció de Mendizábal, que treu al mercat els 
terrenys i béns no productius. Abans que el 
convent faça unes altres funcions, les restes 
d’Abu-Zayd són traslladades al convent de 
religioses franciscanes de la Puritat, molt a 
prop de l’actual Palau de la Generalitat. No 
consta documentalment que les restes de 
l’infant Pere, una figura històrica sense tant 
de predicament a València com el convers 
Vicent Bellvís, tingueren la mateixa sort. I 
potser, com sosté Ivars, el mal ja estava fet 
durant la guerra amb les forces franceses 
d’ocupació.

El fet segur és que el convent de Sant Fran-
cesc es va cedir per a usos militars d’aquar-
terament i cavallerisses, funció que com-
pleix fins l’any 1891, en què comença una 
demolició progressiva. Els solars resultants, 
lògicament sense treball arqueològic previ, 
esdevenen la plaça d’Emilio Castelar. L’es-
pai experimentarà encara dues transforma-
cions importants. La primera és la famosa 
reforma de l’arquitecte Javier Goerlich, entre 
1931 i 1933, que comporta un gran buidat-

ge del subsòl per ubicar una font i parades 
subterrànies de venda de flors. La interven-
ció de Goerlich és demolida el 1953 i on hi 
havia la font es torna a obrir el trànsit rodat 
entre els carrers de Barques i de la Sang, tot 
just l’eix que ocupava l’església del convent 
i la capella que allotjava les restes de l’in-
fant, al panteó dels ducs de Cardona.

Segons l’informe que acompanya els plà-
nols, les intervencions arqueològiques han 
estat molt puntuals i acotades a un intent, 
l’any 1991, de construir un aparcament sub-
terrani que no va prosperar.

Albert Ribera, expert del Servei d’Investiga-
ció Arqueològica Municipal de l’Ajuntament 
de València, aclareix que “el cas del con-
vent de Sant Francesc no és únic a Valèn-
cia, però es tracta d’un edifici que no està 
estudiat. Després de l’època napoleònica i 
de la desamortització de Mendizábal no sé 
què hi deu quedar”. Per establir-ho amb tota 
seguretat, seria necessària una certa pros-
pecció, però una intervenció a fons sembla 
descartada. A hores d’ara, l’única possible 
intervenció a la plaça de l’Ajuntament seria 
una conversió en zona de vianants per a la 
qual no cal una intervenció arqueològica. 
Ribera informa que, vint anys enrere, es re-
alitzà una recerca en la zona amb georadar, 
sense resultats rellevants.

La clau podria estar en la intervenció de Go-
erlich, en l’excavació que es realitzà en la 
zona de l’església i en el moviment de ter-
res que va generar. Daniel Benito Goerlich, 
catedràtic d’història de l’art, conservador 

del patrimoni de la Universitat de València i 
nebot de l’arquitecte, aclareix que en l’èpo-
ca de les obres del seu oncle “no hi havia 
treballs arqueològics reglats. Quan es feien 
carrers nous hi havia estudis parcials d’eru-
dits de l’època. I és possible que la premsa 
contemporània arreplegue alguna troballa, 
però es tracta d’una recerca molt difícil”. “El 
convent té una mena de maledicció a so-
bre”, sentencia Benito, qui mostra també 
l’estranyesa que s’haja perdut el rastre dels 
ossos. “Tenir la tomba d’un infant era una 
cosa important per a l’orde”, alerta.

Un especialista en Goerlich, l’historiador 
David Sánchez, reconeix per la seua banda 
que tota la intervenció en la plaça de l’Ajun-
tament “es va fer d’una manera una mica 
salvatge”. “Per saber si es va trobar alguna 
cosa caldria mirar l’Arxiu Històric Municipal, 
en l’expedient d’intervenció. Però que jo 
sàpiga, no hi ha documentació de tot això”, 
apunta Sánchez.

La dissortada posteritat de Pere d’Aragó va 
associada, per tant, a un immoble també ma-
leït malgrat els seus moments d’esplendor. 
On és l’infant? Segurament, no ho sabrem 
mai. El veí de l’Hospitalet de l’Infant  Josep 
Maria Saladié, cirurgià jubilat i un estudiós 
vocacional de la figura de l’infant Pere, en 
tot cas, no perd l’esperança. “Si em fessis 
apostar, jo diria que els ossos són al convent 
de les franciscanes”, sosté. O, tres quarts del 
mateix, acompanyaren el cos d’Abu-Zayd, 
un extrem no documentat encara.

Potser aquesta història no acaba aquí.

Xavier Aliaga

Episodis de la nostra història

Convent de Sant Francesc, segons el pla del Pare Tosca (1703).
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Dos accessos per a vianants, a 
la llera del riu Llastres

Tres membres de la Policia 
Local reben una felicitació

En vigor, una nova ordenança 
d’ocupació de l’espai públic

El projecte d’accessos de vianants al riu Llastres a 
l’Hospitalet de l’Infant ja s’ha executat. En concret, s’han 
habilitat dos accessos per a vianants a la llera del riu: un 
a l’altura de la rotonda dels carrers Montsià, Llapassà i 
Baix Camp; i un altre, a la part alta del carrer Llapassà, 
just aigües avall del pont del ferrocarril.

El sotsinspector cap de la Policia Local, Jordi Jiménez; i dos 
agents del mateix cos de seguretat (Daniel Candela i Xavier 
Cerdà) han rebut una felicitació per la detenció d’un individu 
per delicte de salut pública que van realitzar l’any passat. 
Els tres van rebre aquest reconeixement en el transcurs de 
la celebració de l’acte del Dia de les Esquadres a la Regió 
Policial Camp de Tarragona (RPCT), que va tenir lloc el 24 
d’abril al Pavelló Municipal d’Esports del Vendrell.

A l’acte hi van assistir l’alcalde , Alfons Garcia; i el regidor 
de Seguretat i Protecció Civil, Frederic Escoda. La cloenda 
va anar a càrrec del secretari general d’Interior, Cèsar Puig.

Des de finals del mes d’abril està en vigor l’ordenança 
d’ocupacions de l’espai públic d’establiments de restauració 
i exposició de productes propis de cada comerç. Aquesta 
nova ordenança regula l’ocupació i ús racional del carrer i 
dels espais públics que poden fer els restaurants i comer-
ços. El seu objectiu és compatibilitzar l’ús de l’espai públic 
per aquestes finalitats amb el respecte a la resta d’usuaris.  
Aquesta normativa està en fase de transitorietat, és a dir, 
les ocupacions de la via pública hauran d’adequar-se a les 
condicions contingudes en l’ordenança en el termini màxim 
de dos anys a partir de la seva entrada en vigor. Un cop pas-
sat aquest termini, no s’atorgarà cap llicència d’ocupació de 
l’espai públic que no doni compliment al règim jurídic i tècnic 
que estableix aquesta ordenança. 

A la pàgina web municipal (www.vandellos-hospitalet.cat) , 
a l’apartat “Govern obert i transparència”, s’hi pot consultar 
l’ordenança i les especificacions tècniques que inclou.

La reforma de la Plaça Drs. 
Gil-Vernet de Vandellòs ja 
està inaugurada. Ho està 

des del passat 12 de maig, data en 
què l’Ajuntament va organitzar un 
acte oficial, en el marc de la Festa 
de la Germandat. Aquest acte va 
incloure una actuació del grup de 
folklore de les Terres de l’Ebre Qui-
co el Célio.

D’aquesta manera, es van donar 
per acabades les obres d’ampliació 
i remodelació que s’han realitzat en 
aquesta plaça, tenint en compte les 
opinions majoritàries dels veïns del 
poble, que l’any passat van prendre 
part en un procés de participació.

Pel que fa als treballs d’adequació de 
l’accés al refugi antiaeri de la Guerra 
Civil, que aquestes obres van deixar 
al descobert a la Plaça, es duran a 
terme aquest estiu. g

INAUGURADA LA REFORMA DE 
LA PLAÇA DRS. GIL-VERNET

El 12 de maig, amb l’actuació de Quico el Célio

Abans de la sessió plenària del 10 de maig, l’alcalde i els regidors van 
retre homenatge a l’ex treballador municipal Jaume Macià, que va jubi-
lar-se a finals de 2016, després de 15 anys de servei al consistori. 

En nom de l’Ajuntament, l’alcalde, Alfons Garcia, li va agrair la tas-
ca duta a terme durant aquest temps com a pintor en el Departament 
d’Obres i Serveis; i com a representant dels treballadors laborals en 
el comitè d’empresa durant molts anys. Posteriorment, li va lliurar un 
rellotge com a regal institucional.

Homenatge a l’ex empleat Jaume Macià
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És prevista per aquest estiu, en un data que s’anunciarà en breu
IMMINENT OBERTURA DE LA CASA DE CULTURA

Al tancament de La Revista s’estaven ul-
timant ja les obres de construcció de la 
Casa de Cultura, el nou equipament públic 

municipal que acollirà els mitjans de comunicació 
municipals, el Casal d’Entitats i el Casal de Joves 
a l’Hospitalet de l’Infant. En concret, s’hi estaven 
instal·lant les connexions d’aigua i d’electricitat i 
quedava pendent la col·locació del mobiliari i dels 
senyals i els signes visuals que serviran per infor-
mar i orientar la gent en aquest espai.

Un cop estiguin finalitzats tots els treballs –aquest 
estiu, segons es calcula-, l’Ajuntament fixarà un 
dia per a la inauguració i convocarà la ciutadania a 
aquest acte oficial d’obertura del nou equipament, 
de 1.800 m2 de superfície construïda.

Aquest edifici de planta baixa i dues plantes pis, 
amb una porció de planta soterrani i forma de “u”, 
serà batejat amb el nom de Casa de Cultura Blan-
ca d’Anjou, “en homenatge a la mare de l’infant 
Pere d’Aragó, fundador de l’hospital monumental 
que va donar peu a l’actual poble de l’Hospitalet 
de l’Infant”, segons ha explicat l’alcalde, Alfons 
Garcia. g

Després de l’estiu, cap al 
mes de setembre, l’Ajun-
tament tornarà a posar 
en marxa el Pressupost 
Participatiu, el mecanis-
me de participació i ges-
tió del municipi mitjançant 
el qual la ciutadania po-
drem proposar i decidir a 
què es destinarà una part 
dels recursos municipals: 
200.000 euros del pres-
supost d’inversions de 
l’any 2018. 

Com l’any passat, amb 
aquest procés, el consis-
tori  preveu que es deci-
deixin com a mínim dues 
inversions diferents i que 
cada inversió tingui un 
import màxim de 100.000 
euros. L’objectiu és que 
els projectes resultants 
estiguin equilibrats en-
tre els nuclis de pobla-
ció d’interior (Vandellòs, 
Masriudoms i Masbo-
quera) i els de la costa 
(l’Hospitalet de l’Infant i 
l’Almadrava). 

En una primera fase, 
recordeu, qualsevol per-
sona del municipi podrà 

presentar la inversió que 
consideri necessària, 
tot tenint en compte que 
haurà de ser una inversió 
que afecti a les compe-
tències municipals i que 
s’inclogui dins el capítol 
d’inversions, que s’ajus-
ti a un pressupost mà-
xim de 100.000 euros i 
que es pugui concretar i 
avaluar econòmicament. 
Haurà de ser una pro-
posta viable i sostenible 
en el temps. Les pro-
postes es debatran en 
diverses sessions on tot-
hom hi podrà dir la seva, 
i d’aquestes sessions de 
debat en sortiran les in-
versions que es portaran 
a votació.

Perquè aquest procés 
sigui un canal més efec-

tiu de democràcia par-
ticipativa, l’Ajuntament 
té previst introduir-ne 
algunes millores, per tal 
que la informació arribi a 
tota la població; i donar 
a conèixer la situació de 
les diverses actuacions 
que s’estan realitzant re-
latives a la primera edició 
del Pressupost Participa-
tiu. En relació amb les mi-
llores, per exemple, està 
estudiant la possibilitat 
d’utilitzar noves eines i 
canals de comunicació.

Per al disseny general i 
coordinació del procés, 
el consistori compta no-
vament amb el suport del 
gabinet Ceres, dedicat a 
la participació ciutadana i 
a la investigació sociolò-
gica i de mercats. 

El govern espanyol s’ha compromès a acabar a 
principis de l’any que ve, tres mesos abans del 
que estava previst, el tram del corredor mediterrani 
entre Vandellòs i Tarragona. Així ho va anunciar el 
passat 2 de juny, el ministre de Foment, Iñigo de la 
Serna, en una visita d’obres, a la qual van ser con-
vidades diverses autoritats, entre les quals hi havia 
l’alcalde, Alfons Garcia. 

De la Serna també va confirmar que el tram de do-
ble via entre Castelló i Vandellòs i, posteriorment, 
des del municipi fins a Tarragona, es canviarà a 
l’ample de via internacional. 

Segon procés de Pressupost 
Participatiu a la vista

El corredor mediterrani de 
Vandellòs a Tarragona, a 

principis del 2018
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Les regidories de Cultura, 
Esports, Festes i Turis-
me han unit esforços per 

oferir aquest estiu una agenda 
d’activitats molt variada, adre-
çada a tots els públics. Entre 
les propostes que han prepa-
rat per a la temporada estival, 
hi destaquen els espectacles 
d’animació al carrer (sobretot 
de circ) que hi haurà tots els 
dimecres de juliol i agost (ex-
cepte els dies 16 i 30 d’agost), 
a les 19.30h, a l’Hospitalet de 
l’Infant, en concret, a la Plaça 
Berenguer d’Entença, Catalu-
nya o de l’Almadrava.

El cinema també tindrà pro-
tagonisme en la programació 
estival: a la Sala Llorers de Ca 
la Torre de Vandellòs s’hi pro-
jectaran pel·lícules d’estrena 
tots els dilluns de juliol i d’agost 
(excepte els dies 24 de juliol i el 
14 d’agost), a les 22h. I a la Pis-
ta Nova Llum de l’Hospitalet de 
l’Infant, s’hi brindarà el cicle de 
“Cinema sota les estrelles”, que 
inclou pel·lícules pensades per 
al públic familiar, tots els dijous 
de juliol i agost, a les 22h.

D’altra banda, pel Centre de 
visitants de l’Hospitalet de l’In-
fant hi passaran, del 7 de juliol 
al 20 de setembre, un total de 
cinc exposicions (una del Club 
de Gimnàstica Rítmica, una de 
pintura d’Àlvar Bonet, una d’art 
i artesania a càrrec dels artis-
tes locals, una de pintura de 

l’Escola Art i Quadre; i una del 
“metge dels infants” Alexandre 
Frias i Roig). Al Centre Cultural 
Infant Pere també hi ha prevista 
una mostra, en aquest cas, so-
bre “patrimoni oblidat, memòria 
literària”.

Pel que fa a la música, hi serà 
present a la Sala Llorers de Ca 
la Torre: el 19 de juliol, amb el 
concert del Trio Praga; i el 20 
d’agost, amb l’actuació dels 
Trobadors de Lluna. Aquest 
estiu, a més, l’Hospitalet de 

l’Infant acollirà el I Festival In-
ternacional de Guitarra, del 26 
de juliol al 6 d’agost (veure la 
pàgina 9).

Perquè tothom pugui gaudir 
del patrimoni històric i cul-
tural del municipi, s’han pro-
gramat vuit visites guiades 
(més detalls, a la pàgina 10) 
i s’ha previst la projecció del 
mapping, sobre la façana de 
l’hospital gòtic (de divendres 
a diumenge, a les 22, 22.25 i 
22.30h).

Per als aficionats a l’esport, 
hi haurà campionats de futbol 
sala, de bàsquet, de pàdel I ten-
nis, de natació, de tennis taula i 
de volei platja; curses populars 
(com la de l’Hospitalet i les de 
Vandekames, com us expliquem 
a la pàgina 16); i diverses com-
peticions en el marc de la Festa 
Major de l’Hospitalet de l’Infant 
(Open de pitch&putt, Travessa 
el port nedant, tirada de bitlles, 
campionat d’escacs, tir al plat, 
tornejos de futbol, etc.).

Així mateix, tots els dijous dels 
mesos de juliol i agost, de les 
19.15 a les 20h, s’hi oferiran ac-
tivitats dirigides, com ara step, 
tonificació, aiguagim i balls lla-
tins, davant de les guinguetes 
de les platges de l’Arenal i de la 
Punta del Riu. Davant del mar, 
igualment, tots els dilluns de ju-
liol i agost, els amants del ioga 
tindran una cita a la Plaça Coll 
de Balaguer de l’Hospitalet de 
l’Infant, a les 19.45h; i els que 
prefereixin fer taitxí, tots els di-
mecres de juliol i agost, a les 
9h, a la mateixa Plaça.  

I a tota aquesta oferta d’activi-
tats, s’hi afegiran els actes pro-
gramats dins de les festes ma-
jors de Masriudoms (del 21 al 26 
de juliol), de l’Almadrava (del 21 
al 23 de juliol) i de l’Hospitalet de 
l’Infant (de l’11 al 16 d’agost); i 
en la Rústic Festa de la Masia 
de Castelló, a l’agost; entre al-
tres esdeveniments. g

L’AGENDA D’ESTIU, PLENA D’ACTIVITATS
De tot tipus: culturals, esportives, festives i d’oci; i per a tots els publics

Com cada estiu, als Casals de Jo-
ves s’hi posaran a l’abast diverses 
activitats perquè el jovent gaudeixi 
del seu temps lliure. Cursos de ro-
bòtica, de cuina, de meditació i de 
producció musical; tallers (com el 
d’elaboració de sabó, que podeu 
veure a la fotografia), berenars 
saludables i sessions de cinema 
són algunes de les propostes pre-
vistes.

Al nou programa juvenil, hi des-
taca també la possibilitat que es 
brinda a aquest col·lectiu de fer 
paddle surf a la Base Nàutica i de 
participar en unes olimpíades i en 

els actes inclosos en la “Setmana 
de la Joventut Solidària per la Lli-
ga contra el Càncer” (del 6 al 10 
d’agost).

Aquest segon semestre de l’any, 
a més, els joves també podran 
apuntar-se a les sortides que les 
regidories de Joventut de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant i Mont-
roig del Camp-Miami Platja han 
organitzat conjuntament dins del 
programa “Tok’l 2”. Les sortides 
que es faran a l’estiu tindran com a 
destinació l’Aquopolis (el 12 de ju-
liol), el Karting (el 23 d’agost) i Gra-
nada (del 6 al 10 de setembre).

Propostes específiques per 
al col·lectiu jove

Consulta la programació a la nostra aplicació: VH APP
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Per commemorar el seu 35è aniversari, 
l’Escola Municipal de Música va encarre-
gar una obra al compositor Víctor Ferragut 
i al llibretista Mon Joan Tiquat. L’estrena 
d’aquest conte cantat, titulat “La Cantata 
de la Il·lusió”, es va estrenar el passat 17 
de juny, al Teatre-Auditori de l’Hospitalet 
de l’Infant. Sota la direcció del professor 
de l’Escola Carles Martí, els 180 alumnes 
i els 16 professors d’ aquest centre d’en-
senyament musical van ser els encarre-
gats de posar en escena aquesta obra, en 
dues sessions: una de matí i una de tarda.

Per les dues sessions les invitacions amb 
què es podia accedir a l’espectacle es van 
esgotar. I és que va ser molta la gent que 
no es va voler perdre aquesta emotiva 
festa d’aniversari, en què van participar 
totes les agrupacions instrumentals i vo-
cals de l’escola. Felicitats i per molts anys!

L’Escola de Música celebra els 35 anys amb il·lusió 

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
GUITARRA, A L’HOSPITALET 

Del 26 de juliol al 6 d’agost hi haurà concerts, conferències, màster classes i exposicions  

Un total de 24 intèrprets 
participaran en el Festival 
Internacional de Guitar-

ra l’Hospitalet de l’Infant 2017, 
que tindrà lloc del 26 de juliol al 
6 d’agost. Entre aquests hi hau-
rà músics de reconegut prestigi 
internacional, guanyadors de 
nombrosos premis, com ara els 
músics catalans Guillem Pérez-
Quer, Àlex Garrobé, Carmen 
Becerra i Anabel Montesinos; el 
Duo Panebianco (format pel gui-
tarrista i compositor cubà Alfredo 
i la seva filla nascuda a Reus, 
Jennifer, una nena prodigi d’onze 
anys), els noruecs Jorgen Skog-
mo i Anders Clemens, que és el 
director artístic del festival; l’ale-
many Jens Franke i el guitarrista 
cubà amb nacionalitat austríaca 
Marco Tamayo.

Durant dotze dies, aquesta vin-
tena d’intèrprets oferiran un total 
de 14 concerts (dos de guitarra 
flamenca; i la resta, de guitarra 
clàssica), 7 màster classes, i 7 
conferències a l’entorn del món 
de la guitarra. En aquesta prime-
ra edició, el festival estarà dedi-
cat a la concertista, compositora 
i pedagoga argentina M. Luisa 
Anido González, coneguda arreu 
del món com “La Gran Dama de 
la Guitarra”. 

Al voltant de la seva figura, pre-
cisament, s’ha programat també, 
en el marc d’aquest esdeveni-
ment organitzat per la Regidoria 
de Cultura, una taula rodona per 
al dia 30 de juliol, amb set convi-
dats, la majoria alumnes i perso-
nes que la van conèixer.

A més, el Festival Internacional 
de Guitarra l’Hospitalet de l’Infant 

2017 inclourà cinc exposicions 
d’instruments antics i moderns, a 
càrrec de luthiers de la categoria 
de Joan Pellisa, Marco Salerno, 
Santiago Canals i José Antonio 
Fuentes.

La coordinadora general de 
l’esdeveniment, Patricia Mer-
cado, ha destacat “la gran 
qualitat” dels actes progra-

mats, que es posaran a l’abast 
del públic “a uns preus molt 
assequibles”; i el fet que 
aquest és “l’únic festival dedi-
cat a la guitarra que se celebra 
a les comarques de Tarragona 
i que neix amb la voluntat de 
convertir-se en un referent 
cultural del territori”. “Serà un 
luxe accessible per a tothom”, 
ha afirmat la regidora de Cul-
tura, Núria Ortiz, que ha avan-
çat que l’any que ve el festival 
intentarà abastar més gèneres 
de la guitarra, per exemple, el 
blues i el jazz.

Pel que fa als escenaris on s’ofe-
riran els actes, la majoria tindrà 
lloc al Centre Cultural Infant Pere 
de l’Hospitalet de l’Infant, a ex-
cepció dels dos concerts a l’aire 
lliure que seran gratuïts (el del 
duet Diego Molina i Alberto Mae-
zo, a la Plaça Coll de Balaguer; 
i el del quartet A Cuatro Voces, 
a la Plaça del Pou); i de l’únic 
concert de guitarra antiga, de 
William Waters, previst al Centre 
de visitants de l’Hospital Coll de 
Balaguer.

Més informació i inscripcions a 
les màster classes al web del 
festival: www.guitarfesthospitalet.
cat. g
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Les XXX Jornades Culturals de Vandellòs, organit-
zades pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de 
Vandellòs (CCERV), amb el patrocini de l’Ajunta-
ment; i la col·laboració de la Regidoria de Turisme, 
l’Associació Masia de Castelló, el Centre d’Estudis 
de l’Hospitalet de l’Infant i el Consorci de la Serra 
de Llaberia, han inclòs una vintena d’actes, la ma-
joria relacionades amb la temàtica del turisme sos-
tenible, coincidint amb la celebració aquest 2017 
de l’Any Internacional del Turisme Sostenible.
Van tenir lloc durant els mesos d’abril i maig i van 
aplegar un bon nombre de participants. Entre els 
més destacats, la inauguració (a càrrec de la perio-
dista de TV3 Cori Calero, coneguda pel programa 
“Espai Terra”), la festa popular familiar, el taller de 
Plàncton divulgació i serveis marins (a la foto) i el 
concert d’Èric Vinaixa, entre d’altres.

Trenta anys de Jornades 
Culturals a Vandellòs

N’hi ha dues de noves, a l’hospital gòtic: una per a famílies; i una altra nocturna, amb tast de vins

VUIT VISITES GUIADES AL PATRIMONI, 
PROGRAMADES PER AQUEST ESTIU

Per donar a conèixer el patrimoni del mu-
nicipi, la Regidoria de Cultura ha organit-
zat per aquest estiu un total de vuit visites 

guiades, dues més que l’any passat. Aquestes 
visites guiades començaran a oferir-se aquest 
mes de juliol, fins al 10 de setembre. 

En la visita “L’Hospitalet de l’infant Pere”, s’hi 
mostrarà el Centre de visitants de l’Hospital del 
Coll de Balaguer i el mirador de la torre sud-
oest. Enguany, com a novetat, s’han programat 
dues visites més a aquest conjunt monumen-
tal: una per a famílies, amb un joc perquè els 
infants puguin descobrir els fets històrics d’una 
manera divertida; i una nocturna, que  inclou un 
tast de vins locals al pas de ronda de l’Hospital.

Sense sortir del nucli urbà de l’Hospitalet, tam-
bé es podrà visitar amb guia el Poblat d’HI-
FRENSA, el conjunt urbanístic que el cèlebre 
arquitecte Antonio Bonet Castellana va projec-
tar l’any 1967 per allotjar els treballadors de la 
central nuclear Vandellòs I i les seves famílies. 

Ja fora del nucli urbà de l’Hospitalet, en la visita 
“Entre dos fronts de guerra: les fortificacions de 

la Guerra Civil al Coll de Balaguer”, s’hi mostra-
rà el polvorí de Letícia i les bateries de Pitrassa; 
i en la titulada “El dia D. El Coll de Balaguer”, 
les fortificacions republicanes de Cala d’Oques.

A Vandellòs s’hi oferirà la visita “L’oli, del camp a 
la taula”, que inclou l’entrada al Molí de l’Oli  un 

tast d’oli i un taller d’olis aromàtics; i molt a prop, 
la visita i taller “Castelló, on el passat reviu”, en 
què es proposarà un passeig per aquest poble 
medieval que s’està recuperant, per conèixer 
com vivien els avantpassats cent anys enrere.

Informació i reserves: www.culturaalabast.cat. g

Joan Gálvez Perelló i Clau-
dina Serra Barberà han 
donat al Grup de Bitlles del 
Foment Cultural de l’Hos-
pitalet de l’Infant el que es 
considera el joc de bitlles 
més antic de l’Hospitalet de 
l’Infant. Aquests veïns del 
poble són propietaris d’un 
conjunt de sis bitlles i tres 
bitllots de diferents mides, 
que té més d’un centenar 
d’anys d’antiguitat i amb el 
qual es va jugar fins a l’any 
1936,

Per afavorir-ne la preserva-
ció i divulgació, han decidit 
lliurar-lo de manera gratuï-
ta, tal com consta al docu-
ment que van signar el 17 
de maig junt amb el treso-
rer de Foment Cultural de 
l’Hospitalet de l’Infant, Jordi 
Miralles; el responsable del 
Grup de Bitlles d’aquesta 
entitat local, Teo Castillo; i 
l’alcalde, Alfons Garcia.

D’aquesta manera, el Grup 
de Bitlles del Foment Cultu-

ral s’ha compromès a cus-
todiar aquest joc de bitlles, 
“amb preferència a la seu 
de la Regidoria de Cultura 
o al futur museu de la loca-
litat, perquè sigui conside-
rat patrimoni del poble”. A 
l’acte oficial de la signatura, 
tant la regidora de Cultura, 
Núria Ortiz, com l’alcalde, 
van manifestar el seu agra-
ïment pel fet que l’Ajunta-
ment pugui actuar com a 
dipositari d’aquest conjunt 
de bitlles i “contribuir a pre-
servar la memòria d’aquest 

joc popular, tan nostre, que 
forma part del patrimoni cul-
tural del municipi”, segons 
van dir.

Per recordar com es jugava 
a bitlles abans de la Guerra 
Civil, quan es feien apostes 
de diners, el Grup de Bitlles 
va organitzar la I Tirada de 
Bitlles a l’antiga el dia 3 de 
juny. En aquest acte, em-
marcat en la celebració dels 
30 anys de bitlles a l’Hospi-
talet, es va estrenar la còpia 
del joc de bitlles donat.

La Regidoria de Cultura custodiarà el 
joc de bitlles més antic de l’Hospitalet 

Foto: SARA MARGALEF
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L’Oficina de Consum del Baix 
Camp  va iniciar el passat 11 de 
maig el servei itinerant d’atenció 
presencial al consumidor en el 
nostre municipi. Aquest servei 
descentralitzat permetrà cobrir 
les necessitats en consum de les 
empreses i els consumidors de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
que demanden una atenció per-
sonalitzada, ja que tenen dificul-
tats per desplaçar-se a la seu de 
l’Oficina Comarcal (Pl. de la Pa-
tacada, 1 Reus).

Així doncs, l’atenció al consumi-
dor la fa ara una tècnica, el pri-
mer dijous de cada mes, de les 
12 a les 14h, a la 1a planta de 

la Casa de la Vila de l’Hospitalet 
de l’Infant.  Les persones interes-
sades a utilitzar aquest servei po-
den demanar cita prèvia, trucant 
al telèfon 977 823 313.

Les funcions que desenvolupa el 
servei són:

• Assessorar i informar els con-
sumidors dels seus drets i 
deures. Derivar-los al depar-
tament corresponent en cas 
de no existir competència en 
l’àmbit de Consum.

• Realitzar les mediacions cor-
responents amb les empreses 
reclamades per assolir l’acord 
entre les parts i resoldre les 
controvèrsies.

• Atendre i tramitar les consultes, 
queixes, reclamacions i denún-
cies que siguin presentades.

• Iniciar el procediment arbitral 
en cas de no assolir l’acord en 
el procediment de mediació.

S’obre l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

Arran de l’aprovació del Pla estratègic del comerç 
del municipi, en la sessió plenària del passat 9 
de març (amb els vots a favor del PSC, PDe-

CAT, PP i FIC i l’abstenció d’ERC), l’Ajuntament ha tirat 
endavant ja diverses accions per promoure el comerç 
local. Entre aquestes accions, encaminades a posar en 
valor el comerç i els recursos del municipi; aconseguir 
que tant els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i 
de les rodalies, com  els visitants i turistes, pensin en el 
municipi com a espai de compra; i configurar un espai 
comercial que ajudi a la percepció que “aquí hi ha co-
merç”, hi ha la creació d’una nova marca de Comerç, 
més propera i versàtil; i d’una nova Guia comercial i de 
serveis, amb un format més pràctic i atractiu, que inclou 
un plànol dels establiments comercials, de restauració i 
d’allotjament del municipi.

Tant la nova marca com la nova guia, dissenyades per 
Eva Alonso, es van presentar el passat 29 d’abril, en 
el marc de la Festa de la Primavera, que va organitzar 

la Regidoria de Comerç amb la col·laboració de l’As-
sociació de Comerços i l’Associació de Restauració i 
Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors, a 
la Plaça Catalunya de l’Hospitalet. En aquest escenari, 
durant tot el matí, hi va haver parades de comerços i 
altres negocis del municipi; i també, animació infantil i 
degustacions.

Enguany també s’han programat uns tallers relacionats 
amb el sector del comerç al Viver d’empreses, en res-
posta a les mancances de formació detectades al Pla.

Perquè aquesta estratègia comercial sigui efectiva i 
adoptada per tots els agents implicats, en breu es cre-
arà oficialment una Comissió de seguiment del pla de 
dinamització comercial, integrada per representants del 
sector públic i privat, que actuarà com a òrgan consultiu 
de l’Ajuntament. Amb la constitució d’aquesta Comissió, 
es pretén fomentar el treball transversal, establir espais 
de diàleg i aplicar possibles sinergies. g

EN MARXA, EL PLA ESTRATÈGIC DEL COMERÇ LOCAL
Entre les accions realitzades, hi ha la creació de la nova marca i de la nova guia comercial
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Per als dies 7 i 8 de juliol, la man-
comunitat que aglutina els munici-
pis de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) 
ha organitzat la 6ª Fira “Fruits de 
la Terra”, Fira de producte local, 
cuina i clotxa de les Terres de 
Mestral.

A la Plaça Catalunya de 
l’Hospitalet de l’Infant, hi podreu 
trobar el producte local del territo-
ri, també en elaboracions i integrat 
en les tapes dels nostres restau-
radors i elaboradors; així com la 
clotxa, la recepta original de les 
Terres de Mestral i variants sor-
prenents. També hi podreu partici-
par en un taller/concurs de cuina 
del territori amb la Fundació Alícia; 
i tastar el vi i la cervesa artesana 
de les nostres contrades. A més, 
hi podreu gaudir de música en viu i 
classes de swing i prendre part en 
el sorteig de diversos premis. 

La MIDIT va ser present a la 
Festa Alicia’t!, organitzada 
per la Fundació Alícia a Món 
Sant Benet, a Sant Fruitós 
de Bages (Barcelona), els 
dies 29 i 30 d’abril. Fins allà 
es va desplaçar un equip de 
la mancomunitat que aplega 
els municipis de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa 
i Pratdip per promocionar els 
productes gastronòmics del 
territori, les Terres de Mestral. 

Del 26 al 28 de maig, així ma-
teix, les Terres de Mestral es 
van donar a conèixer com a 
destinació al Mercat d’Esca-
pades, celebrat a Barcelona 
per iniciativa de l’Agència Ca-
talana de Turisme (a la foto-
grafia).

Aquesta primavera, a més, la 
Mancomunitat ha col·laborat 
amb l’Asociación de Munici-
pios en Áreas de Centrales 
Nucleares (AMAC) en l’or-

ganització de la II Jornada 
de desenvolupament local, 
que va tenir lloc els dies 3  i 
4 de maig al Centre Cultural 
Infant Pere de l’Hospitalet. 
En aquesta jornada, adreça-
da a tècnics i responsables 
polítics de les zones nuclears 
de l’Estat, la coordinadora de 

la MIDIT, Izaskun Cendegui, 
va explicar què s’està fent al 
territori en matèria de diversi-
ficació econòmica; i s’hi van 
mostrar els projectes que els 
municipis nuclears associats 
presentaran a Enresa, per ob-
tenir fons destinats al desen-
volupament econòmic.

La 6a Fira “Fruits 
de la Terra”, els 

dies 7 i 8 de juliol

Darreres accions de la Mancomunitat

Amb el projecte empresarial d’un centre turístic a Masboquera

L’ALUMNA MARINA MORALES GUANYA 
ELS X PREMIS ENFILA EL TEU FUTUR

El projecte empresarial “M&M Trips 
Study Tours”, de l’alumna Marina Mo-
rales, ha guanyat els X Premis Enfila 

el teu futur per a joves emprenedors, orga-
nitzats per l’Institut Berenguer d’Entença de 
l’Hospitalet de l’Infant i l’empresa municipal 
de promoció econòmica, IDETSA, amb la col-
laboració d’Alpiq, l’associació d’empresaris i 
l’associació de comerços del municipi. 

Aquest projecte planteja l’obertura d’un con-
junt de cases ecologistes com a centre turístic 
al nucli de Masboquera per a estudiants, jo-
ves i famílies d’Alemanya. El jurat dels Premis 
ha valorat especialment el fet que el treball 
estigui “molt ben elaborat” i que tingui “possi-
bilitats reals de finançament”. 

El lliurament dels guardons, cofinançats per 
la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalu-
nya, va tenir lloc el passat 7 de juny a la sala 
d’actes de l’institut i va anar a càrrec de l’al-
calde, Alfons Garcia; del regidor de promoció 
econòmica, Miguel Ángel Garcés; del director 
de la central tèrmica de cicle combinat Plana 
del Vent d’Alpiq, Gorka Gandarias; i de l’em-
prenedor local Tonet Sánchez, que va expli-
car als joves la seva experiència professional 
com a empresari del sector de l’oci i promotor 
d’esdeveniments musicals.

En aquest escenari també s’hi van donar a co-
nèixer els noms dels guanyadors dels dos se-
gons premis que enguany ha decidit entregar 
el jurat: Gemma Berenguer i Sara Garcia, pel 
projecte Sobre Rodes; i Aroa Chacón i Maria 
Mayordomo, pel projecte Sala Live. També 
es va lliurar un accèssit a Daniel Romero, pel 
projecte “D&Reactiveted” .

En aquesta 10a edició dels Premis, hi 
han participat 12 alumnes de Batxillerat 
de l’institut, que han presentat 7 projectes 
empresarials. Per fer-ho, durant el curs 
els estudiants han comptat amb l’ajut del 
professorat i del Servei d’Assessorament a 
Emprenedors que ofereix IDETSA al Viver 
d’empreses. g
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formes de treball deslocalitzat i flexible, i han 
esdevingut una empesa líder en el seu sector.

A més de l’assessorament i el disseny de mo-
dels virtuals, APOGEA dedica una part impor-
tant dels seus recursos a la investigació i la 

APOGEA es dedica a l’assessorament 
d’empreses del sector de la construcció en 
el seu procés cap a la digitalització. Així, ofe-
reix serveis de millora de l’eficiència i la co-
municació, mitjançant la creació i gestió de 
models virtuals que integrin tots els agents 
que interactuen en el procés de l’edificació i 
l’enginyeria civil. 

L’empresa es va constituir fa dos anys i mig, 
quan els tres socis fundadors (Jesús Valder-
rama, de Màlaga; Armando Benítez, de Huel-
va; i Agustí Jardí, de Vandellòs, que apareix a 
la fotografia), es van conèixer fent un màster. 
Per desenvolupar el seu projecte, van comptar 
amb l’assessorament de l’empresa municipal 
IDETSA. Avui en dia, des de la seu principal 
a Màlaga i la subseu de Vandellòs, treballen 
fent un ús total de les noves tecnologies i de 

APOGEA, solucions virtuals per a la 
construcció

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

formació. Així, participa en projectes com ara 
el desenvolupament d’estàndards internacio-
nals de digitalització de carreteres, junt amb 
les administracions estatal i autonòmica;  o en 
un màster pioner als països de parla castella-
na sobre metodologia BIM (Building Informati-
on Modeling).

De cara al futur, APOGEA vol continuar amb 
el seu procés de consolidació i internacionalit-
zació, així com mantenir la seva aposta per la 
investigació. També es plantegen nous reptes 
com ara trobar socis estratègics per a desen-
volupar IRIS, una marca comuna amb grans 
empreses espanyoles que permeti digitalitzar 
e integrar tots els seus processos. 

Més informació sobre aquesta empresa a: 
www.apogeavirtualbuilding.com.

S’ha iniciat la 3a fase del projecte d’implantació d’aquest servei

Aquest estiu han començat 
els treballs d’instal·lació 
de fibra òptica a una altra 

zona del nucli urbà de l’Hospi-
talet de l’Infant. En concret, a la 
zona que està limitada pels car-
rers Via Augusta, Masriudoms, 
Vandellòs, Jonquet, Passeig ma-
rítim- Plaça Marina, d’en Jaume 
II-Comte Prades i Llastres, fins 
a connectar amb el port esportiu 
(veure el plànol). 

El passat 30 de maig, el Consell 
d’Administració de l’empresa 
municipal de promoció eco-
nòmica, IDETSA, va aprovar 
l’adjudicació d’aquestes obres 
a l’empresa que va presentar 
l’oferta més avantatjosa (Telnet 
Sistemas 2008 SL), per un im-
port de de 128.000 euros i un 
termini d’execució de 12 mesos. 
La previsió és que els veïns i 
empresaris d’aquesta zona pu-
guin estar connectats a l’alta ve-
locitat a finals de setembre.

D’aquesta manera, s’ha iniciat la 
3a fase del projecte d’implantació 
del servei de fibra òptica al muni-
cipi, que suposarà l’ampliació de 
la xarxa de telecomunicacions de 
nova generació que des de l’any 
2015 és operativa als polígons 
industrials Les Tàpies I i II i tam-
bé als edificis municipals. A finals 
de 2016, en la segona fase de 

desplegament, la fibra òptica va 
arribar ja al nucli urbà de l’Hos-
pitalet de l’Infant, on actualment 
s’ofereix aquest servei en l’àmbit 
situat entre el riu Llastres, la Via 
Augusta, la carretera de Móra a 
l’Hospitalet i la via del tren.

Els usuaris tenen a la seva dis-
posició diversos paquets de 
servei en funció de les seves 
necessitats, que van des d’un 
paquet bàsic de 100 MB simè-
trics per navegar per Internet, 
fins a un servei complet que 

integra, a més de la connexió 
a Internet, altres productes de 
telecomunicacions, com la tele-
fonia fixa i mòbil. A més, també 
s’ofereix un servei de televisió a 
través del Club IDETSA TV, que 
dóna accés a més de 40 canals 
de televisió amb descomptes en 
les compres als establiments 
del municipi. Més informació a: 
www.idetsafibra.com  i al telèfon 
977 820 820.

“La connectivitat a alta velocitat 
s’ha demostrat que és un reque-

riment pràcticament indispen-
sable per al desenvolupament 
econòmic del territori i constitu-
eix un eix vertebrador bàsic de 
la societat del coneixement”, 
apunta el regidor de promoció 
econòmica, Miguel Ángel Gar-
cés. Per aquest motiu, en fases 
posteriors, IDETSA, com a ope-
radora de telecomunicacions 
que presta el servei, té previst 
oferir fibra òptica als veïns de 
la resta del poble de l’Hospita-
let i dels altres nuclis del terme 
municipal.g

NOU DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA 
A L’HOSPITALET DE L’INFANT
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Gairebé 1.000 tastets van servir, 
el passat 2 d’abril, els restaura-
dors participants en les I Jorna-
des gastronòmiques d’interior, 
organitzades per la Regidoria de 
Turisme. Ho van fer a la Plaça 
Drs. Gil-Vernet, on va tenir lloc la 
1a Diada d’aquestes jornades.

En aquest escenari, s’hi van po-
der menjar miniclotxes, elabora-
des per la Cooperativa agrícola 
de Vandellòs, i els tastets cuinats 
per la desena de restaurants que 
van prendre en les jornades, a 
un preu de 2 euros. També hi va 
haver actuacions en directe (una 
del grup local d’acordionistes Ca-
tucra)  i els assistents van poder 
prendre part en el sorteig de di-
versos productes. 

D’aquesta manera, es van inau-
gurar les I Jornades gastronòmi-
ques d’interior, que van finalitzar 
el 16 d’abril. Durant aquells dies, 
a deu establiments de restaura-

ció (5 de l’Hospitalet de l’Infant: 
Nàutic Restaurant, Deviteca, 
Restaurant de l’Hotel Sancho, 
LB21 Restaurant i Le P’tit nor-
mand; 2 de Vandellòs: Racó del 

Padrí i La Figuerola “Safareig”; 2 
de Masboquera: Casal de Mas-
boquera i El Rebost de la Nuri; 
i un de Pratdip: La Cuina d’en 
Carlos), s’hi van oferir menús es-
pecials que tenien com a ingredi-
ents principals productes i plats 
de la terra, com ara porc senglar, 
arròs de tros, ceps, fruits secs, 
calçots, cargols, carxofes, peus i 
galtes de porc, etc.

Amb l’organització d’aquestes 
noves jornades gastronòmiques, 
l’Ajuntament vol “promoure el 
consum als establiments de res-
tauració del municipi i fomentar-hi 
l’activitat econòmica durant els 
primers mesos de l’any, previs a 
l’estiu”, ha explicat la regidora de 
Turisme, Elídia López. 

Les I Jornades gastronòmiques d’interior, a Vandellòs

Del 28 de maig a l’11 de juny es van servir uns 300 menús; i 1.500 tapes en  la Diada

Amb la celebració de la XII Diada de la Tonyi-
na a la Plaça Catalunya de l’Hospitalet de 
l’Infant, es van inaugurar el 28 de maig les 

XVIII Jornades de la Tonyina, organitzades per la 
Regidoria de Turisme. Els assistents van consumir 
un total de 1.500 tapes, elaborades per la desena 
de restauradors que han pres part enguany en les 
jornades. La tapa més ben valorada va ser la de 
la Pizzeria Amalfi, seguida de la dels restaurants El 
Porró i l’Hotel Sancho. Entre les persones que van 
emplenar les butlletes amb la seva valoració es va 
sortejar un lot de productes locals, per gentilesa de 
la Cooperativa Agrícola de Vandellòs. Pilar Medina, 
de Cambrils, va ser la guanyadora d’aquest sorteig. 

A més, hi va actuar la  Bandarra Street Orkestra i hi 
va haver un taller infantil i un photocall, amb què els 
participants van poder endur-se una fotografia de 
record al moment. 

Amb aquest esdeveniment, van començar les 18es 
Jornades de la Tonyina, que van finalitzar l’11 de 
juny. En aquesta edició hi ha participat una desena 
de bars i restaurants (8 de l’Hospitalet de l’Infant: 
Amalfi, Cerveseria Cal Rullo, El Porró, El Solomillo, 
HS Hotel Sancho; Le P’tit Normand, Nàutic i Topoli-
no; un de Masboquera: El Rebost de la Nuri; i un de 
Pratdip: La Cuina d’en Carlos).

A vuit d’aquests establiments, en concret, s’hi va 
oferir menús amb la tonyina com a ingredient pro-
tagonista; i a vuit, “tonyi-tapes”, per un preu de 2,5 
euros amb beguda inclosa. Les persones que van 
degustar els menús (en total se’n van servir uns 
300) van poder entrar en el sorteig de diversos pre-
mis molt atractius, per gentilesa de diferents esta-
bliments. g

UNA DESENA DE RESTAURANTS HA PARTICIPAT 
EN LES XVIII JORNADES DE LA TONYINA
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VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT REP 
EL GUARDÓ DE “SENDER BLAU”
És un distintiu de qualitat pel Sender Litoral del Jonquet 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha ob-
tingut el guardó de “Sender Blau” pel 
Sender Litoral del Jonquet. És un distin-

tiu de qualitat que atorga l’Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), 
amb el suport de la Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, amb l’objectiu de promoure 
el desenvolupament sostenible de les zones 
litorals mitjançant el compliment d’uns criteris 
de qualitat que garanteixen la preservació i mi-
llora de les condicions ambientals existents; la 
seguretat i facilitat d’ús per als visitants, i una 
gestió integrada i coherent dels valors natu-
rals, històrics, culturals i etnogràfics que con-
formen el patrimoni litoral.

Per als municipis guardonats, és un “reconei-
xement a la seva tasca en la millora i restau-
ració del seu patrimoni natural i etnològic natu-
ral”, segons indica l’ADEAC. 

“El Sender Litoral del Jonquet és un dels únics 
quatre Senders Blaus que hi ha a la demarca-
ció de Tarragona”, ha explicat la regidora de 
Turisme, Elidia López, que el passat 2 de juny 
va rebre aquest reconeixement de mans del 
president de l’ADEAC, José Ramón Sánchez, 
en l’acte de lliurament de les Banderes Blaves.

 El Sender Litoral del Jonquet, que aquest es-
tiu estarà senyalitzat, és un sender de baixa 
dificultat que uneix dues platges de Bandera 
Blava: la de l’Arenal i la del Torn, a l’Hospita-
let de l’Infant. Transcorre paral·lel a la costa i 
més de la meitat del recorregut travessa l’Es-
pai d’Interès Natural (PEIN) de la Rojala-Platja 
del Torn, on es troba l’illot del Torn, que encara 
conserva vestigis d’una antiga torre de guaita 
del segle XVI.

Tal com s’informarà als cartells i fullets infor-

matius que en breu editarà la Regidoria de 
Turisme, a les dunes embrionàries del sud de 
la Platja de l’Arenal hi ha presència de plan-
tes com la Maresia nana, una petita herbà-
cia protegida, i una bona representació de la 
bufalaga marina (Thymelaea hirsuta). A Cala 
Bea s’hi troba un niu de metralladora construït 
durant la Guerra Civil per protegir la costa d’un 
atac que mai va arribar a produir-se. A la platja 
del Torn hi ha un cordó de dunes força altes i 

ben formades, amb plantes fixadores de duna 
com el borró o el lliri de mar.

El PEIN de la Rojala-Platja del Torn és un es-
pai d’interès natural des de l’any 1996, per a 
protegir una part terrestre de bosc mediterrani 
litoral, i una part marina fins als 30m de pro-
funditat amb presència de Prats de Posidonia 
oceanica. Les restes de fulles d’aquesta plan-
ta es troben sovint sobre l’arena. g

Les platges de l’Arenal, el Torn i la 
Punta del Riu, a més del port esportiu 
de l’Hospitalet de l’Infant, han obtin-
gut un cop més el distintiu de la Ban-
dera Blava. Es tracta d’un guardó de 
qualitat reconegut internacionalment 
que atorga un jurat internacional de la 
Fundació d’Educació Ambiental (FEE), 
amb la col·laboració de l’Associació 
d’Educació Ambiental i del Consumi-
dor (ADEAC).

L’obtenció del distintiu és un premi a 
l’excel·lència en la gestió de les plat-
ges ja que, a més de la qualitat de les 
aigües de bany, cal superar els criteris 

d’informació, educació i gestió ambien-
tal i, a la vegada, de seguretat, serveis i 
instal·lacions. Com ha destacat la regi-
dora de Turisme, Elídia López, “es trac-
ta d’un reconeixement al bon treball dut 
a terme durant tot l’any”.

El passat 2 de juny, la regidora de Tu-
risme va recollir aquest guardó en l’ac-
te oficial celebrat a Palamós. Al mateix 
acte, presidit pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat Josep Rull Andreu, el se-
cretari del Club Nàutic Hospitalet-Van-
dellòs, Felipe Sanz, va rebre la Bande-
ra Blava que ha aconseguit novament 
el port esportiu.

El port i les platges de l’Hospitalet 
de l’Infant renoven la Bandera Blava
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L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
ha organitzat per al diumenge 30 
de juliol la Cursa popular de l’Hos-
pitalet de l’Infant. El punt de sor-
tida estarà situat a la zona de la 
Base Nàutica, al passeig marítim, 
a les 19h. La inscripció serà gra-
tuïta a www.tretzesports.com; i al 
punt de sortida, el mateix dia, dues 
hores abans.

I a Vandellòs, el dissabte 5 d’agost 
es disputaran les curses tradicionals 
de la Vandekames, l’esdeveniment 
esportiu de muntanya pensat per 
gaudir en família que organitzen el 
Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu 
de Vandellòs (CCERV) i el Centre 
Excursionista Serres del Mestral, 
amb el suport de l’Ajuntament i la col-
laboració de més d’un centenar de 
voluntaris. La inscripció ja és oberta 
a: www.vandekames.com. 

Uns 300 infants es van concen-
trar a Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, del 29 de maig al 2 de 
juny, per participar en la X Troba-
da Esportiva i Cultural Pirineus 
Mediterrània, un esdeveniment 
organitzat pel Consell Esportiu 
del Baix Camp, amb el suport 
de la Unió de Consells Espor-
tius de Catalunya (UCEC), l’Eu-
roregió Pirineus Mediterrània i 
l’Ajuntament.

Aquests nens i nenes procedei-
xen de 9 escoles de Catalunya, 
Occitània, Aquitània, Provença-
Alps-Costa Blava i Itàlia. Entre 
les catalanes, hi havia l’Escola 
Els Ganxets de Reus i l’Escola 
Valdelors de Vandellòs.

Durant aquests dies, es van 
allotjar al municipi. A més de 
conviure-hi i interactuar amb 
nens d’altres regions, els in-
fants van prendre part en 
diverses activitats als nuclis 

de l’Hospitalet de l’Infant i de 
l’Almadrava: esports alterna-
tius a la platja, jocs; bitlles ca-
talanes, korfball , etc. També 
van fer una visita cultural a la 
ciutat de Tarragona.  

Curses populars, 
a la vistaEl municipi acull la X Trobada Esportiva i 

Cultural Pirineus Mediterrània

Més de 600 persones van veure l’esdeveniment a l’Hospitalet

Un total de 386 parelles 
i més de 600 persones 
de públic és el balanç 

del Campionat d’Espanya de 
10 Balls, que es va celebrar al 
pavelló esportiu de l’Hospitalet 
de l’Infant els dies 13 i 14 de 
maig. Aquests dies es va dispu-
tar aquest campionat, una de les 
competicions de balls esportius 
més importants a nivell nacio-
nal, en què els participants han 
de competir en 10 modalitats di-
ferents (vals, tango, vals vienès, 
slow-fox, quickstep, samba, txa-
txa-txa, rumba, pasodoble i jive); 
i també el Campionat d’Espanya 
“Categoria B” en les modalitats 
Standard i Llatins (en què les 
parelles van optar a promocio-
nar-se en la categoria “A”) i el 
Trofeu Nacional de Llatins i Tro-
feu Nacional d’Standard.

En aquests moments, davant 
la notícia de la detenció d’An-
toni Mas, propietari de l’empre-
sa organitzadora de l’esdeve-
niment, Publiolimpia SLU, per 

una presumpta estafa piramidal 
de més de 200 milions d’euros, 
l’Ajuntament està a l’expectativa 
del compliment total del con-
tracte rubricat aquest 2017 amb 

aquesta empresa. En concret, 
de l’emissió dels programes 
gravats durant el Campionat 
d’Espanya de 10 Balls a diver-
sos canals de televisió (per TV3 
i Esport 3 i també a través de la 
Xarxa de Comunicació Local (La 
Xarxa), que inclou el contracte. 

Aquesta ha estat la cinquena 
vegada que l’Hospitalet de l’In-
fant ha acollit unes competici-
ons de ball nacionals. L’èxit dels 
campionats anteriors i la reper-
cussió econòmica i de promoció 
turística que han tingut per al 
municipi, així com el compliment 
dels contractes signats fins al 
moment amb l’empresa promo-
tora, és el que ha motivat que 
l’Ajuntament apostés enguany, 
novament, per aquest tipus 
d’esdeveniment. g

EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE 10 BALLS APLEGA 
MÉS DE 750 PARTICIPANTS

Descarrega’t gratis al 
teu mòbil 
l’aplicació

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

municipi
VH APP
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LA VOLTA CICLISTA A LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA ARRENCA A L’HOSPITALET

La 1a etapa es va disputar al poble el 24 de juny

L’Hospitalet de l’Infant va ser l’escenari de 
la 1a etapa de la 55a Volta Ciclista a la 
Província de Tarragona el passat 24 de 

juny. Aquesta etapa, d’11,5 km que va passar 
per  l’antiga carretera N-340, es va disputar en 
la modalitat de contrarellotge individual, amb 
sortida i arribada al carrer Via Augusta. Durant 
el matí, a més, hi va haver un espai lúdic per 
als infants.

Això ha estat possible gràcies al patrocini de 
l’Ajuntament, tal com ha informat la regidora 
d’Esports, Cristina Borràs, que el 30 de maig, 
va signar el conveni de col·laboració amb el di-
rector general de la Volta, Joan Carles Ferran, 
en representació de l’empresa organitzadora, 
Promo events Club Ciclista Esportiu. Per la 
regidora, el fet que l’Hospitalet de l’Infant hagi 
acollit la 1a etapa de la Volta ha estat “una 
oportunitat de donar a conèixer el municipi als 
participants i al públic d’aquesta prova ciclista 
internacional i d’oferir un espectacle esportiu 
de categoria als veïns del municipi”.

En aquesta 55a edició, la Volta Ciclista a 
Tarragona ha constat de tres etapes, que 
es van disputar en dos dies (el 24 i 25 de 
juny): la primera etapa va tenir lloc el 24 

de juny al matí a l’Hospitalet de l’Infant; la 
segona, el mateix dissabte, a la tarda, a la 
Pobla de Mafumet; i la tercera, el 25 de juny 
a Reus. g

L’Hospitalet, una de les seus del Torneig de 
Futbol Base Salou Youth Cup

L’Hospitalet de l’Infant va ser una de les seus del 
Torneig de Futbol Base Salou Youth Cup, que es 
va disputar del 26 al 29 de juny. L’acte d’inaugura-
ció d’aquest esdeveniment esportiu va tenir lloc el 
26 de juny al Camp de futbol de l’Arenal.

En aquesta competició hi van participar més de 
50 equips d’arreu del món, dividits en les categori-
es benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, entre els 
quals hi ha algunes de les esquadres més emble-
màtiques del territori internacional, com ara la se-
lecció de Neuquén Argentina o el Getafe CF SAD.

Amb el conveni que van signar prèviament la re-
gidora d’Esports, Cristina Borràs; i l’organització 
d’aquest torneig (Fútbol Base Internacional, amb 
la col·laboració NYSB Financial Group), l’empresa 

municipal que gestiona els Esports (Llastres Ser-
veis Municipals SLU) es va comprometre a donar 
suport material i tècnic en l’organització i difusió 
del Torneig; i a cedir el camp de futbol de l’Arenal 
de manera gratuïta, per tal que pogués acollir la in-
auguració i alguns dels partits del torneig.  La resta 
de partits es van jugar en els camps de futbol de 
Vila-seca, La Canonja, la Floresta, Bonavista, Ico-
mar, Sant Pere i Sant Pau i Cunit.

Fútbol Base Internacional va facilitar a tots els 
participants, familiars i organitzadors la possi-
bilitat d’allotjar-se en hotels de la demarcació 
de Tarragona (unes 300 persones ho van fer 
a l’Hospitalet de l’Infant), a més de proporcio-
nar-los excursions guiades als principals llocs 
d’atractiu turístic. 

L’Àrea d’Esports ha organitzat per 
aquest estiu una àmplia oferta 
d’activitats per a infants i joves, a 
uns preus molt assequibles. Entre 
les propostes previstes del 26 de 
juny al 8 de setembre, hi ha “ca-
sals d’estiu” (de les 9 a les 13.30h), 
“Multiesports”  (de les 15.30 a les 
17.30h), la “Setmana Multiesporti-
va d’anglès” (del 4 al 8 de setem-
bre), i cursos de natació i de pàdel 
i tennis per a totes les edats.

Així mateix, s’ofereix servei de 
menjador i d’acollida, abona-
ments familiars per al lloguer de 
caiac i BTT a la Base Nàutica, 
servei de ludoteca a la Platja de 
l’Arenal; i un bon nombre d’acti-
vitats i competicions puntuals al 
llarg de l’època estival. A més, 
les piscines descobertes estaran 
obertes del 22 de juny a l’11 de 
setembre.

Més informació a www.vandellos-
hospitalet.cat i al Poliesportiu de 
Vandellòs i a la Piscina Municipal 
Coberta de l’Hospitalet de l’Infant, 
on és oberta la inscripció fins a les 
24h abans de l’inici de cada pro-
posta.

Oberta la inscripció 
a les activitats 

esportives d’estiu
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L’Ajuntament ha instal·lat dos 
nous desfibril·ladors al municipi. 
En concret, a la Plaça Beren-

guer d’Entença i al Port esportiu de 
l’Hospitalet de l’Infant. Amb aquests ja 
són 12 els desfibril·ladors automàtics 
que hi ha al municipi, distribuïts en di-
ferents equipaments i espais de la via 
pública.

Els aparells de reanimació cardiovas-
cular que es troben a la via pública són 
capaços de realitzar automàticament 
una trucada al 112 i disposen de geo-
localització per tal que l’ajuda sanitària 
pugui trobar la gent ràpidament. Així 
mateix, estan videovigilats. 

Al web municipal (www.vandellos-
hospitalet.cat) hi ha penjat un mapa, 
en què es pot veure la ubicació de 
cadascun dels aparells instal·lats. A 
l’aplicació per a mòbil gratuïta “Cardi-
onlive”, també n’apareixerà propera-
ment la ubicació en el mapa interactiu 
que inclou l’app.

A més dels 12 desfibril·ladors semi-
automàtics, Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant en té dos més que són portà-
tils: un el porta la Policia Local dins 
d’un vehicle i està operatiu les 24h del 
dia; i l’altre el gestiona la Regidoria de 
Salut i el poden sol·licitar les entitats 
per a esdeveniments del municipi. g

Salut

MÉS DESFIBRIL·LADORS AL CARRER

L’Àrea Bàsica de Salut de Van-
dellòs-l’Hospitalet de l’Infant ha 
fet 25 anys i, per celebrar-ho, 
el passat 26 d’abril va tenir lloc 
una taula rodona a la Sala Bo-
net Castellana del Centre Cul-
tural Infant Pere de l’Hospitalet 
de l’Infant, en què es va parlar 
del passat, present i futur de la 
que va ser la primera Àrea Bà-
sica de Salut no gestionada per 
l’Institut Català de la Salut. A la 
taula rodona, va quedar palès 
l’avenç que va representar la 
seva posada en marxa, el 2 de 
desembre de 1991, sobretot en 
els àmbits de la prevenció de la 
malaltia i la promoció de la salut i 
com, posteriorment, aquests as-
pectes es van anar incorporant 
a l’atenció primària de salut d’ar-
reu del territori. 

Els participants de la taula rodo-
na, moderada per la cap de re-
dacció de Ràdio l’Hospitalet de 
l’Infant, Estrella Botello, van ser: 
l’actual alcalde, Alfons Garcia; 
el , secretari de Salut Pública 
de la Generalitat de Catalunya, 
Joan Guix; el director dels Ser-
veis Territorials de Salut a Tarra-
gona, Roger Pla; i el director de 
Docència i Innovació del Grup 
Sagessa, Lluís Colomés.

Continuen les reivindicacions

La regidora de Salut, Celia 
Ruiz; i la veïna Getzane Carba-
jo van aprofitar aquest espai de 
debat per demanar al represen-

tant de la Generalitat de Cata-
lunya la reobertura del CAP de 
l’Hospitalet de l’Infant les 24 ho-
res. Això és el que el consistori 
està reclamant a l’administració 
catalana des del maig de 2011, 

quan aquesta va retallar el ser-
vei. Des d’aleshores, l’Ajunta-
ment ha anat sufragant el cost 
de l’obertura del centre d’assis-
tència primària, de les nou a les 
dotze de la nit, durant l’estiu, 

període en el qual es triplica la 
població.

Des de l’any passat, l’alcalde 
i la regidora Celia Ruiz s’han 
reunit trimestralment amb el 
delegat de Salut a Tarragona, 
Roger Pla, i li han presentat uns 
informes en què es detallen les 
característiques especials del 
municipi, que fan necessària 
aquesta obertura continuada. 
El passat 27 d’abril van man-
tenir també una reunió amb el 
delegat del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a Tarrago-
na, Òscar Peris, amb el mateix 
propòsit. Fins al moment, la 
resposta de l’administració ca-
talana és que no és cal obrir les 
24h, perquè existeix un sistema 
telefònic per atendre les emer-
gències nocturnes.     

L’Àrea Bàsica de Salut celebra 25 anys
CAP de l’Àrea Bàsica de Salut Vandellòs-L’Hospitalet

Des del 2011, l’Ajuntament reclama que el CAP de l’Hospitalet obri les 24h
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ASSOCIACIÓ D’AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA 
DE L’HOSPITALET DE L’INFANT (ASHOFI)

Entitats

DADES DE L’ENTITAT
Presidenta:  Ester Martínez
Secretària: Gemma Álvarez
Tresorera: Juana Blázquez
Vocals: Montserrat Nota-
rio, Yaiza Jové i Milagros 
Ledesma

DADES DE CONTACTE:
Telèfon: 608454997
Correu electrònic: ASHO-
FI2016@gmail.com
Adreça: c/ Tivissa 5, l’Hos-
pitalet de l’Infant

NOMBRE DE SOCIS: 33 
(tots amb fibromiàlgia)

DATA DE FUNDACIÓ: 
gener de 2016

PRINCIPALS ACTIVITATS:
Trobades setmanals de les 
sòcies. Teràpies especia-
litzades i multidisciplinars 
adaptades a cada persona. 
Classes d’activitat física 
suau i progressiva i aigua-
gim, a càrrec de la fisiotera-
peuta Gemma Arias. Orga-
nització de tallers, jornades 
i conferències, així com 
participació en els principals 
esdeveniments del municipi. 

L’Associació d’Afec-
tats de Fibromiàl-
gia de l’Hospitalet 

de l’Infant va néixer legal-
ment al gener de 2016, 
tot i que ja havia arrencat 
l’activitat al maig de 2015, 
quan un parell de sòcies 
es van posar en contacte 
amb el CAP de l’Hospita-
let de l’Infant per dema-
nar la formació d’un grup 
de suport als afectats de 
fibromiàlgia del municipi. 
Així, el grup va  estar inte-
grat inicialment per unes 
9 sòcies.

Durant el primer any, 
l’associació va organit-
zar-se de la mà del CAP 
de l’Hospitalet, des d’on 
es va posar en marxa 
un projecte d’estudi de 
la malaltia coordinat per 
la doctora Mireia Garcia-
Villarrubia, la psicòloga 
Bárbara Mas, la inferme-
ra Margarita Esquius, la 
fisioterapeuta Gemma 
Arias, la llevadora Belén 
Lavilla i la treballado-

ra social Anna Bautista. 
Com a voluntàries, van 
comptar també amb la 
col·laboració de la Mont-
se López, en anàlisi i in-
fermeria, i de la Gloria de 
Kreatu, per als tallers de 
manualitats.

Actualment, es tracta 
d’una entitat independent 
que organitza les seves 
pròpies activitats. Regu-
larment, ofereix tallers 
de diferents temàtiques, 
teràpies especialitzades i 
multidisciplinars, activitats 

de tipus sociocultural o 
d’oci, conferències, etc., 
totes adaptades a les 
possibilitats del grup i, en 
concret, a les necessitats 
de cada membre.

L’objectiu de totes les 
propostes que organitzen 
és doble: per una banda, 
oferir suport tant al malalt 
com al seu entorn; per 
l’altra, donar a conèixer 
la malaltia a la societat 
per tal de sensibilitzar la 
població.

Els plans de futur d’ASHO-
FI passen per continuar 
amb les activitats que es 
porten a terme actualment, 
a més de trobar nous col-
laboradors i voluntaris que 
permetin ampliar el ventall 
de serveis que es brinden 
als socis. Per això, convi-
den tothom a col·laborar 
amb la seva causa, tant si 
pateixin la malaltia com si 
no, i a fer-se’n socis amb 
una aportació de 12 euros 
anuals. g

Cuina

Carn de vieires a la “bourguigne”  

Per a dues persones.

4 peces de carn de vieires

2 xampinyons laminats 

4 talls de bacó trossejats

½ ceba petita picada

4 llesques de pa torrat

100 ml de vi negre

100 ml de salsa demi-glace

Una mica de mantega

Julivert

Sal i pebre

Germinat de col roja

INGREDIENTS 

Nota: Ara publicarem receptes dels bars i restaurants del municipi.

CUINER: Mickael Huet  RESTAURANT: Le P’tit Normand

ELABORACIÓ

- Sofregim els xampinyons, el bacó i la ceba 
amb una mica d’oli, sal i pebre. 

- Després hi afegim el vi, ho deixem reduir a 
la meitat, i més tard hi afegim la salsa demi-
glace. Deixem, de nou, que es redueixi tot 
a la meitat i al final hi afegim una mica de 
mantega per lligar la salsa.

- A una paella, hi 
coem la carn de 
vieires amb 
mantega, sal 
i pebre uns 2 
minuts cada 
costat a foc 
lent.

- I emplatem
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LES ENTREVISTES 
DE LA RÀDIO

El passat mes d’abril, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant celebrava 
les V Jornades de la comunicació. Una de les conferències 
va anar a càrrec del veí de l’Hospitalet Llorenç Peris, com-
positor i programador de so. Sota el títol “L’univers darrere 
les notes”, ens va explicar la seva experiència com a músic i 
productor; i com, darrere de la percepció musical i dels nos-
tres sentits, hi ha tot un món de sons i relacions no musicals 
que formen part de la peça final.

Com vas començar en aquest món?
La música sempre ha estat present en la 
meva vida. Un dia vaig descobrir la tecno-
logia musical i la capacitat de fer música 
amb l’ordinador. Em vaig enamorar en ado-
nar-me que podia tenir tota una orquestra 
dins l’ordinador. Era màgic, davant meu 
s’obria un món fantàstic.

Ets més músic que compositor o publicista?
M’agrada tot, però especialment la producció, 
aconseguir que tot el conjunt tingui el resultat 
desitjat és el millor: treballar amb la melodia, 

El Teatre-Auditori de 
l’Hospitalet de l’Infant va 
ser l’escenari de la Gala 
del Llamp de Canal Reus, 
el passat 5 de maig. En 
aquesta Gala, la cadena 
va presentar “Herois del 
Llamp”, un nou programa 
que mostrarà l’exemple 
d’aquelles persones a qui 
els seus veïns defineixen com a herois per diversos motius. Es tracta de 
27 persones, una per a cada municipi del Baix Camp, amb una història 
apassionant a les espatlles. 

L’espectacle va comptar amb la presència de l’alcalde, Alfons Garcia; 
del president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, 
i, d’alguns dels herois.  D’altra banda, també s’hi va rendir homenatge a 
aquells que van contribuir a fer millor la comarca però que ja no hi són.

Un dels moments més emotius de la gala el va protagonitzar el nostre 
veí Nil Aragón. Tot i que va néixer com a Melania, mai s’havia sentit 
còmode amb el sexe amb el qual havia nascut i va exercir el seu dret a 
canviar-lo i a fer-se dir Nil.

Entre els encarregats de posar l’accent musical a la gala hi havia els 
alumnes de l’Escola Municipal de Música, Martina Arnau i Pol Martí; i el 
director de la Banda Clau de Vent, Emilio Cabello.

L’Ajuntament ha obtingut el Re-
coneixement InfoParticipa 2016. 
És un dels guardons que atorga 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) a partir de les ava-
luacions que realitza el Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural de la UAB 
(LPCCP) als webs municipals que 
publiquen una informació que faci-
lita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui 
són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els re-
cursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast. 

En aquesta 4ª edició dels Guardons InfoParticipa , l’equip de la UAB 
ha avaluat un total de 52 indicadors. Per haver assolit el 60% d’in-
dicadors positius, l’Ajuntament l’Infant ha aconseguit el Reconeixe-
ment a la millora de la qualitat i la transparència. 

L’alcalde ha valorat positivament l’obtenció d’aquesta certificació per 
part de l’Ajuntament, però ha admès que “l’objectiu és assolir una 
puntuació superior, per millorar el servei a la ciutadania i incremen-
tar la confiança en les institucions democràtiques i els representants 
polítics”. 

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

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs

www.vandellos-hospitalet.cat

Llorenç Peris

escollir les veus, buscar els efectes especials.... I 
que tot això junt transmeti el missatge esperat.

Tu tens una productora d’àudio branding
Sí i puc oferir un producte final fet tot per mi, 
des de presentar bandes sonores compostes 
per mi, fins a fer doblatge per ràdio, televisió 
o cinema, i ara també per les xarxes socials o 
Internet.

Si parlem de publicitat, què és essencial per a 
fer un anunci?
Escoltar les referències i què és el que et de-

mana el client i poder transformar això en una 
peça musical. 

Només amb la música pots redirigir el públic 
cap a un cantó o d’altre?
Sí, la mateixa peça musical pot servir per dife-
rents tipus de públic, només cal canviar algun 
instrument en la composició i en funció de 
quin tipus de música sigui arribes més fàcil-
ment a un tipus de públic o a un altre. A més, 
està demostrat científicament que el record 
auditiu és molt més ràpid que qualsevol altre 
record i amb això també treballem.

L’Hospitalet acull la Gala del 
Llamp de Canal Reus TV L’Ajuntament rep un 

reconeixement a la millora 
de la transparència
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CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT:
Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal 
d´Atenció Ciutadana (OMAC) virtual i a altres webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat

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

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

TELÈFONS D´INTERÈS

El bus municipal és un  servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo 

L’ALMADRAVA —- L’HOSPITALET — VANDELLÒS

8:30 8:40 8:45 8:48 8:55 9:00
10:00 10:15 10:20 10:25 10:27 10:35 10:40 10:43 10:45 11:15

11:50 11:52 12:00 12:05 12:08 12:20 12:22

13:05 13:20 13:25 13:30 13:32 13:40 13:43 13:45 13:50

15:28 15:30 15:40 15:43 15:45 15:50

16:23 16:25 16:35 16:40 16:43 16:45 16:50
17:58 18:00 18:10 18:13 18:15 18:20

19:05 19:15 19:20 19:23 19:30 19:35 19:40 19:45
20:18 20:21 20:28 20:33 20:38 20:39

10:18
11:47

13:23

15:23

16:18
17:53
19:18
20:15

8:35
10:30
11:55

13:35

15:35

16:30
18:05
19:25
20:22

L
’A

lm
ad

ra
va

C
àm

pi
ng

 
T

em
pl

o 
de

l S
ol

L
’H

os
pi

ta
le

t
P

. B
er

en
gu

er
L

’H
os

pi
ta

le
t

C
as

a 
la

V
ila

L
’H

os
pi

ta
le

t
P

or
t

E
sp

ot
iu

 

V
an

es
sa

P
ar

k 

M
as

ri
ud

om
s

M
as

bo
qu

er
a

V
an

de
llò

s
B

en
zi

ne
ra

 

V
an

de
llò

s
(C

an
M

oq
ue

t)

Z
on

a
À

st
er

,
(P

is
ci

na
)

P
ol

. I
nd

us
tr

ia
l

Descans 

Sortida de Vandellòs: 9:05 

Arribada a Vandellòs: 13:50  

Mateix trajecte i horari dels 

matins. 

DISSABTES I DIUMENGES

8:00 8:02 8:05 8:10 8:15 8:25 8:30
9:05 9:07 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:40 9:42 9:47 10:00
11:18 11:20 11:23 11:28 11:33 11:38 11:43 11:48 11:50

12:22 12:24 12:27 12:30 12:35 12:40 12:45 12:47 12:50 13:05

14:50 14:52 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:23
15:50 15:52 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:18
16:50 16:52 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15-17:45 17:50 17:53
18:20 18:22 18:25 18:30 18:40 18:45 18:48 18:50
19:48 19:50 19:53 19:56 20:01 20:04 20:07 20:13 20:15

9:35
8:20

18:35

VANDELLÒS —L’HOSPITALET — L’ALMADRAVA

* Reservat el dret d’admisió.
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Arribada a Vandellòs: 13:50  

Mateix trajecte i horari dels 
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VANDELLÒS —L’HOSPITALET — L’ALMADRAVA

* Reservat el dret d’admisió.
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DEMOGRAFIA

POBLACIÓ
Dades actualitzades 01/06/2017
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . 5.172
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .779
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Vanessa Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Població disseminada. . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.331

NAIXEMENTS: 
Martí Alberton Candela . . . . . . . . . . . . . . . . .17/03/2017
Enzo Feria Matilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20/03/2017
Nil Margalef Jardí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17/03/2017
Cloe Agra Mendoza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07/04/2017
Izan Aragonès Artigas  . . . . . . . . . . . . . . . . .15/04/2017
Adara Camino Tatarusanu . . . . . . . . . . . . . .24/04/2017
Daniel Castillo Rachok . . . . . . . . . . . . . . . . .26/04/2017
Pol Vigo Delgado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30/04/2017
Bruno Ahufinger Carrera  . . . . . . . . . . . . . . .30/04/2017
Aya Garcia Do Nascimento  . . . . . . . . . . . . .30/04/2017
Valeria Muñoz Samper . . . . . . . . . . . . . . . . .12/05/2017
Ona Jiménez Molina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16/05/2017
Eric Silva Sanfeliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02/06/2017

DEFUNCIONS:
Maria Dolores Colomer Benito . . . . . . . . . .  28/03/2017
Enric Armengol Casado . . . . . . . . . . . . . . .  12/04/2017
Dolores Camacho Contreras . . . . . . . . . . .  17/04/2017
Núria Albiol Auví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27/04/2017
Joaquina Malapeira Xatruch . . . . . . . . . . . .  29/04/2017
Carmen Requena Padilla . . . . . . . . . . . . . .  11/05/2017
José Margalef Castellnou . . . . . . . . . . . . . .  13/05/2017

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES i DIUMENGES

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL 
(HORARI D’ESTIU - DEL 26  DE JUNY A L’11 DE SETEMBRE 2017)

Sortida de Vandellòs: 9:05 - Arribada a Vandellòs: 13:50
Mateix trajecte i horari dels matins.
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Fi d’activitats esportives d’hivern. Foto: MONTSE MARTÍNEZ

Festa Major de Gavadà. Foto: ROGER SALADIÉ

Marxa nòrdica a Vandellòs, per les Jornades Culturals. Foto: FRANCESC MADURELL Torneig Josep Seguer. Foto: DANIEL CANDELA

Feria Rociera . Foto: ROGER SALADIÉ

Dia de l’arbre a l’Hospitalet. Foto: JORDI MARCÓ Dia de l’arbre a Vandellòs. Foto: JORDI MARCÓ

Cloenda dels cursos de català . Foto:  CNL Concert ‘Botifarra a banda’. Foto: ROGER SALADIÉ

Festa Major de Remullà. Foto: IOLANDA ALCARRAZ
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Festa de Sant Pere. Foto: TEO CASTILLO

Festa de Sant Pere. Foto: ROGER SALADIÉ

Festa de Sant Pere. Foto: DANIEL CANDELA Festa de Sant Pere. Foto: TEO CASTILLO

Festa de Sant Pere. Foto: ROGER SALADIÉ

Festa de Sant Pere. Foto: TEO CASTILLO

Festa de la Germandat. Foto: FRANCESC MADURELL

Festa de la Germandat. Foto: ROGER SALADIÉ

Festa de la Germandat. Foto: ISA MERLOS

23a Trobada de Puntaires. Foto: ROGER SALADIÉ
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