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Aquestes són les paraules amb les quals va definir un conegut jugador del Barça el seu posicionament sobre la crisi política catalana en
el si de la concentració del darrer partit de futbol que va jugar amb
la selecció espanyola.
Respecte per a tots els posicionaments polítics, per a tots. Tant per
als que tenen una ideologia sobiranista, com per als que no la tenen
o per als que estem per una tercera via de caràcter federalista.
Diàleg és el que ha mancat en els darrers anys entre els dirigents polítics de l’Estat i els de la Generalitat. Diàleg per aconseguir que les
reivindicacions històriques de la majoria del poble de Catalunya tinguin un encaix dins de l’ordenament
jurídic vigent.
Des d’aquests principis, entenem que les actuacions de tots són millorables, tant pel que fa a la convocatòria de la consulta de l’1-O, de la innecessària i excessiva actuació policial, de la judicialització del procés... En aquest sentit, la nostra actuació ha estat i estarà per la via conciliadora, aquella que contribueixi
a garantir l’estabilitat democràtica i a afavorir la pau social i, per aquest motiu, ni vam cedir els locals
municipals per a realitzar l’esmentada consulta, ni vam voler exposar els funcionaris municipals a una
responsabilitat que no els pertocava, ni tampoc ens semblen justificades les càrregues policials durant el
mateix dia.
Només des d’una posició clarament dialogant, reconeixent l’adversari polític, -que no enemic-, aconseguirem allò que tots volem: un país més pròsper i més lliure, però sempre des del respecte, tal com
assenyalava Piqué.

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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ENTREVISTA A LA REGIDORA
NÚRIA ORTIZ

“

Amb la Casa de Cultura, hi guanyarem
sobretot un nou espai de trobada

“

Com molts veïns, estarà desitjant ja que s’inauguri la Casa de Cultura Blanca d’Anjou…
Sí, ja falta molt poc perquè obri les portes. El 4 de
novembre de 1381 va morir l’infant Pere, fundador de l’Hospitalet de l’Infant; i el 8 de novembre de 1344 és la data de la primera fundació de
l’hospital gòtic. Al voltant d’aquestes dues efemèrides, la inaugurarem i entrarà en ple funcionament. Entorn a aquests dies, s’organitzaran activitats perquè la gent s’hi apropi i pugui visitar-ne
les instal·lacions.
Què creu que aportarà al municipi aquest nou
equipament?
Crec que guanyarem, sobretot, un nou espai de
trobada a l’Hospitalet, que acollirà els mitjans de
comunicació municipals, el Casal d’Entitats i el
Casal de Joves en millors condicions. Aquest espai
contribuirà a dinamitzar el centre del poble, a omplir-lo de vida. A més, com que l’utilizaran persones de diferents edats i perfils, afavorirà la interrelació i la convivència entre els diversos col·lectius.
Segons vam informar en la darrera revista,
aviat començaran també les obres de l’Escola
Municipal de Música, oi?
Les obres de reforma i ampliació s’adjudicaran a
finals d’any i la previsió és que comencin a principis de l’any vinent. Per la magnitud de les obres,
durant el curs hi haurà alguna afectació i s’hauran
de reorganitzar els espais de l’Escola. Per compaginar l’activitat amb els treballs de la millor manera possible, es parlarà amb la direcció del centre.
Aquestes obres suposaran una millora substancial
per als usuaris, així que els demanem que disculpin les molèsties i que tinguin paciència.
EI Festival Internacional de Guitarra a
l’Hospitalet ha estat l’esdeveniment cultural més important que s’ha celebrat enguany al municipi...
L’objectiu d’aquest festival era donar a conèixer
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant des d’una vessant més cultural. Esperem que tingui continuïtat, que es consolidi i sigui un atractiu turístic
estable i sòlid. La nostra voluntat és que guanyi
rellevància amb el temps i que aquest festival
s’acabi identificant amb el municipi.
Quina valoració fa de les visites guiades al patrimoni que la Regidoria de Cultura va organitzar a l’estiu?
Estem satisfets amb la bona acceptació que han
tingut, tot i que pensem que el nombre de visitants
pot créixer en els propers anys, si en millorem la
difusió. Enguany hem ofert més visites i n’hem
programat de diversos tipus, per adreçar-nos a
diferents públics. La nostra idea és adaptar i millorar l’oferta, centrant-nos en aquests cinc recursos patrimonials: l’hospital gòtic, el Molí de l’oli,

A la Núria Ortiz la seva feina al capdavant de les regidories de Cultura i
Patrimoni i d’Ensenyament l’”engresca molt”, segons assegura, perquè està
orientada “no només a la millora dels equipaments municipals i dels serveis
que depenen d’aquestes àrees, sinó també a la millora de la vida diària dels
ciutadans, que són els que donen vida als espais i s’enriqueixen, des del punt
de vista de l’adquisició de coneixements i d’experiències“, precisa.
les fortificacions de la Guerra Civil del Coll de
Balaguer, el conjunt urbanístic d’Antonio Bonet
Castellana i el poble de Castelló.
Quins altres projectes tenen entre mans per
difondre el patrimoni?
Volem millorar i ampliar els espais d’acollida i,
en concret, el vinculat a l’obra del cèlebre arquitecte Antonio Bonet Castellana. I, d’altra
banda, volem donar a conèixer el patrimoni del
municipi durant el curs escolar, oferint visites
guiades als centres escolars. Primer, les oferirem
als centres educatius de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, aquest curs; i més endavant, als de
les poblacions dels voltants.
Des de la Regidoria d’Ensenyament, hem
vist que es continua apostant pels cursos de
català. Fa més de deu anys que es fan a l’Hospitalet de l’Infant, juntament amb el Centre de
Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus
Miquel Ventura, per fomentar l’ús de la llengua
catalana. Tots els cursos que oferim enguany
són de final de nivell (bàsic, intermedi i suficiència), cosa que permet obtenir el certificat
oficial al mateix municipi. La nostra voluntat és
formar part, en el futur, del Consorci de Normalització Lingüística, per poder accedir a més
cursos i que aquests tinguin més visibilitat.

I aprofito l’ocasió per recordar que l’Ajuntament continua mantenint l’oferta formativa per
a adults (els cursos de preparació per a la prova
d’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria i per a les proves lliures
d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior); així com els estudis de grau i els cursos
d’anglès i de francès de la UNED.
I també es mantenen les subvencions per a
l’ensenyament?
Sí, donem ajuts per als cursos de català, per
als cursos d’adults, per al transport d’alumnes
que cursen cicles formatius que no s’ofereixen
al municipi i també per als llibres de text dels
alumnes dels centres educatius de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant. De totes aquestes subvencions, se’n beneficien més d’un miler de
persones.
Hi ha alguna novetat en el programa municipal de subvenció i reutilització de llibres de
text?
La principal és que hem ampliat el programa
de reutilització, que ara s’aplica a tots els cursos
de l’ESO i, en alguns nivells, inclou més llibres.
Per als ajuts per als llibres de text tenim prevista
enguany una partida pressupostària inicial de
80.000 euros.
LA
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Cristina Borràs

LEGALITAT I LEGITIMITAT

E

l conflicte polític que estem vivint aquests darrers mesos és el
resultat d’un fracàs polític en què
cada part confrontada argüeix estar en
possessió de la veritat.
Per nosaltres, el quid de la qüestió és que cada part tracta d’imposar els
seus principis des de perspectives ben
diferents.
Mentre per al govern de l’Estat,
tota la resposta a la demanda d’una
bona part de la societat catalana cal

resoldre-la des de la legalitat vigent,
sense presentar cap tipus d’alternativa
que pugui alterar, modificar o reformar,
qualsevol llei, malgrat que –no ho oblidem- totes són susceptibles de ser modificades si es compta amb una majoria
qualificada. Qualsevol desafiament a
aquest marc normatiu passa a tenir com
a resposta única la judicialització dels
potencials infractors.
Per al govern de la Generalitat,
una majoria absoluta exigua del Parla-

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet

ment i les entitats sobiranistes, el poble
està legitimat per a anar a les urnes
sense fer cas del marc legal (constitució,
estatut, consell de garanties estatutàries...), perquè l’important és votar. Per fer
valdre aquest principi bàsic de qualsevol
sistema democràtic s’està disposat a
saltar-se tot el marc normatiu que tantes
dècades ha costat consolidar.
I nosaltres què? La resposta socialista passa per cercar un context de
debat, diàleg, pacte i negociació per tal

Mònica Boquera

INTENSA TARDOR

L

’1 d’octubre milions de catalans
vam votar en un referèndum que
alguns neguen. El resultat el coneixem tots: 2.286.217 persones vam dir SÍ.
Més de 800 persones van patir una violència desfermada per simplement voler
votar; violència que també ha estat negada per l’Estat Espanyol, malgrat els informes internacionals que la constaten. Des
del Govern i el Parlament de Catalunya
es continua fent camí per tirar endavant

el que milions de ciutadans vam demanar a les urnes. La resposta de l’Estat,
des de fa temps, és l’amenaça, la guerra
bruta, l’atac a les institucions catalanes,
la detenció d’alts càrrecs, la imputació de
líders d’entitats socials, la manipulació
de la informació i el discurs de la por.
Avui és 12 d’octubre i aprofito una
avorrida tarda de dijous per escriure
aquestes línies davant un futur incert.
Crec fermament que la legalitat per si

Facebook: ERC Esquerra Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Twitter: @Esquerra_VH, Instagram: @erc_vandehospi.

mateixa no pot negar la realitat; de la
mateixa manera que una llei no té perquè ser justa en si mateixa. Les lleis es
modifiquen per adaptar-se als canvis
socials, als nous escenaris. Les revoltes
socials han canviat la història dels pobles, i lleis injustes han estat derrocades
amb el clam o la insubmissió de la gent.
En democràcia, la política no pot quedar
reduïda al simple acompliment d’una norma, ja que justament és amb l’exercici de

d’aconseguir el bé més preuat de qualsevol societat: la convivència. Només
des d’una actitud tolerant, una voluntat
d’inclusió i un esperit de progrés aconseguirem allò que tots volem: una Catalunya més rica i plena i segur que el
model el podem trobar dins d’un estat
federal.
Ara, després del transcórrer dels
darrers esdeveniments, tenim TOTS
una nova oportunitat per construir un
nou futur millor per a tots els catalans
d’avui i del demà.
Per error, en la versió en paper de La
Revista no apareix l’article del PDeCAT
tal com ens el va enviar. Aquí podeu
llegir-lo íntegrament.

la política que es canvien les lleis i els
“status quo” vigents, per tal de fer front
a noves realitats. Ha arribat l’hora de la
“realpolitik”.
A nivell municipal em produeix una
profunda tristor constatar que ni tan sols hi
ha hagut una declaració institucional per a
condemnar la violència del dia 1 d’octubre.
Algun dia la història del municipi recordarà
amb tristesa com de gris va ser el nostre
Ajuntament durant la tardor de 2017.

Manel Barceló

ON EREN?

A

questes últimes setmanes
han estat intenses i dures, per
molts. Al nostre país hem vist
detencions de càrrecs per fer allò pel
que van ser elegits i nomenats pel poble, hem vist gent esquivar amb molta
astúcia tot el poder d’un estat per aconseguir portar urnes i paperetes, hem vist
gent brutalment agredida per la policia
per participar en un referèndum democràtic i concentracions de rebuig a tota
la violència policial.

Al nostre municipi també hem
viscut en primera persona o de molt
a prop els successos que han passat
arreu del país. Des d’Esquerra hem
participat activament en la campanya
pel Sí al referèndum, hem aportat tot
l’esforç perquè el referèndum fos possible i hem condemnat fermament les
agressions. És estrany com alguns
partits suposadament demòcrates no
han volgut participar en el referèndum
de l’1 d’octubre, però molt més estrany,

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

fins i tot inexplicable, l’absència de part
de l’equip de govern quan estàvem
amb l’amenaça policial apropant-se
ràpidament, mentre condemnàvem
els atemptats policials o donant suport
als veïns de Mont-roig del Camp. Voldríem saber per què el nostre alcalde
Alfons Garcia no va fer acte de presència el dia del referèndum sabent, com
se sabia, que les forces espanyoles
havien arrasat poblacions veïnes i era
més que probable que vinguessin a

l’Hospitalet. Voldríem saber per què
no va assistir als diferents actes de
condemna de la violència policial ni al
nostre municipi ni a Mont-roig, on van
ser agredits i gasejats. Això ja no va
de referèndum o d’independència; és
qüestió de preocupar-se pels nostres
ciutadans.
Voldríem tenir un Alcalde que
condemni públicament la violència i
que tingui cura de la nostra seguretat
i benestar.

Sílvia Pujol

DESPUÉS DE LA TORMENTA

L

lega la hora de meditar y analizar las consecuencias. Cataluña
ha vivido en los últimos años una
campaña de publicidad permanente y
generalizada. Los medios catalanes,
TV3 a la cabeza, los medios de comunicación subvencionados, y una legión de
entregados voluntarios han ido lanzando mensajes que han acabado calando
en parte de la sociedad
La situación de crisis vivida desde
2008 era un excelente caldo de cultivo
Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

para ofrecer salidas sencillas a problemas muy complicados, y mucha gente,
de buena fe, compró el mensaje de que
una independencia low cost era posible.
De hecho, se vendía que las empresas harían cola para invertir en una
Cataluña independiente, que había una
larga lista de países, que reconocerían
el nou estat, e incluso, textualmente,
que cada día se comería helado de
postre.

V
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En el siglo XXI existe un concepto básico para que la economía
se desarrolle convenientemente y un
país prospere: la seguridad jurídica.
Cuando un gobernante se salta la ley
envía un mensaje letal al sector financiero y productivo, ya que una vez se
ha abierto esa puerta ya nadie puede
garantizar que no se siga en esa línea.
Las reglas del juego han de ser claras
y deben cumplirse. Y el que se las salte que se atenga a las consecuencias.

Elidia López

QUÈ PODEM DIR SI TOT ESTÀ DIT?

olem fer, però, esment a tres aspectes que per nosaltres són fonamentals:
1. La posició de l’esquerra. Per
molt que no els agradi el procedir del
govern català , creiem que no haurien de fer “seguidisme” del PP i C’s,
haurien de tenir un discurs propi i fugir d’aquestes confluències. Es poden
defensar idees sense ser el remolc de
ningú.
2. La posició de la UE. La súper
repetida frase “és un problema do-

Pero la realidad, que es tozuda y
no entiende de propaganda, se ha encargado de poner las cosas en su sitio.
Cuando ha llegado la hora de la verdad
se ha visto que las lentes de color rosa
que llevaban algunos se han vuelto opacas. Decían que los bancos se pelearían
por venir, y los bancos se han ido. Decían que la economía se dispararía, y resulta que las empresas se van, algunas
de ellas propiedad de insignes independentistas (hay que ver), etc.

mèstic”, a banda de no ser veritat, és
una excusa. Espanya i Catalunya formen part de la UE i tot el que passa
en aquest territori els afecta. Ara bé,
si partim de la proposició que la tal UE
mai no ha tingut la voluntat de ser-ho,
potser ho entendrem. Quan es va fundar l’any 1957 la CEE o Mercat CE, van
subscriure un tractat purament econòmic. I, per tant, la UE és una unió d’interès econòmic, s’ha demostrat que
s’han preocupat més dels grans bancs
i corporacions que de les persones. La-

mentablement, l’estat del benestar s’ha
desmantellat en bona part. El concepte
“assumpte domèstic” ha tingut greus
conseqüències en les nostres vides.
3. Rèplica a un document els
autors del qual, suposadament, són
PDeCAT i ERC i que ens afecta directament. Es diu que l’equip de govern
municipal (PSC-FIC) no va facilitar els
espais de votació per a la celebració
del referèndum de l’1-O. Quant a la
negació d’espais electorals, voldria
dir-los que l’article 46 de la LBRL els

permetia convocar un ple extraordinari i debatre i votar l’ordre del dia que
vostès proposin. Per què no el van
convocar? Segur que hagués estat
una forma de conèixer el pensament
de cada regidor.
Una servidora, representant de la
FIC, es va passar el dia 1-O a les portes
de l’institut de l’Hospitalet. El dia 2 vaig
participar en l’acte de rebuig a la violència policial i el dia 3 en la jornada de l’aturada de país. No ho dic per justificar-me,
simplement perquè és veritat.

Episodis de la nostra història
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PERPINYÀ HIPÒLIT, UN ADMINISTRADOR DE
MOLTES LLUMS
Antoni Conejo da Pena
D’ençà de la fundació de l’antic hospital del
Coll de Balaguer l’any 1344, el seu govern
va recaure en dos preveres (clergues). Al
comte de Prades competia proposar el nom
dels dos candidats, però era el bisbe de Tortosa qui els ratificava o vetava en darrera
instància. Les seues tasques van quedar
definides des d’un bon començament. L’un,
per dir-ho en termes moderns, era el primer
oficial, i la documentació sol anomenar-lo
“beneficiat e administrador” o “hospitaler”.
La seua feina consistia a portar la comptabilitat i vetllar pel correcte exercici de les
obligacions cristianes i litúrgiques a l’hospital; per tot plegat rebia un salari anual de
250 sous en concepte de manutenció, roba
i aliment. En canvi, el segon prevere era
l’encarregat d’atendre, alimentar i aixoplugar els pobres, malalts i qualsevol persona
que sol·licités ajut i la necessités del cert; el
seu jornal al cap de l’any era sensiblement
inferior, 150 sous, fet que denota una clara
jerarquització en la gestió de l’immoble.
Per fortuna, coneixem el nom de molts
dels administradors que van estar al front
de l’hospital, però d’entre tots ells, voldria
destacar-ne un: Perpinyà Hipòlit, que ho va
ser, almenys, entre 1403 i 1411, però que
molt probablement va continuar sent-ho fins
a finals de 1415. Oriünd del sud de França, sabem que el 1386 era beneficiat de la
desapareguda església de Santa Maria del
Pont de Perpinyà, és a dir, que rebia una
prebenda o una renda regular amb càrrec
a l’Església. Emperò, aquell any va expressar el seu desig d’obtenir un altre benefici
eclesiàstic assignat a la catedral de Tortosa. Ignorem les raons del seu interès per
venir cap a les nostres contrades, però en
un primer moment no se’n va sortir, atès
que el 1390 encara voltava per Perpinyà.
Finalment, el 1403 ja era administrador de
l’hospital del Coll de Balaguer, i alhora, sabem que el papa Benet XIII va ordenar que
se li reservés un benefici a la seu de Tortosa; amb tot, encara hauria d’esperar fins al
1410 perquè aquest fos efectiu. Va morir el
3 de novembre de 1415, segurament en el
mateix hospital.
Durant l’administració de Perpinyà Hipòlit
voldria destacar tres fets. D’antuvi, l’edifici
devia trobar-se en una fase molt avançada
de la seua construcció. En els documents
no s’hi atesten grans obres, tret de feines
menors de manteniment i sobretot reparacions a causa dels danys ocasionats pels
forts vents que solien colpejar la zona. Com
veiem, les mestralades no són un patrimoni
exclusiu del segle XXI.
En segona instància, en una notícia manuscrita conservada a l’Arxiu Vaticà de Roma i

Dibuixos de la Història il·lustrada de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, de Carles Alberdi

datada a 13 d’octubre de 1403, en què se’ns
fa saber que ja exercia d’administrador del
nostre hospital, aquest apareix referit com
Hospital de l’Infant Pere; és la referència
més antiga coneguda fins avui dia on hi
consta el topònim de la nostra vila.
I en tercer i darrer lloc, el 30 de maig de
1411, un mercader anomenat Berenguer va
alertar en Perpinyà Hipòlit de la presència
de quatre galeres de “moros” en la façana
marítima de l’hospital. Ràpidament, van demanar auxili als pobles més propers, i una
vintena de veïns de Mont-roig s’hi van acostar per defensar-lo. Armats amb ballestes es
van amagar a prop d’una cala que llavors
en deien del “castell”. Llavors, quan els enemics van voler desembarcar a primera hora
de l’alba, i tal com ho havien planejat amb
antelació, Perpinyà Hipòlit feu un senyal lluminós amb un fanal des d’una de les torres
de l’hospital. Els mont-rogencs es varen donar per avisats, van reaccionar d’immediat

i van combatre contra els sarraïns durant
tot un dia sencer, fins aconseguir la victòria.
Aquella nit, cofois i contents, van fer festa
grossa a dins de l’hospital, i un dels que havien participat a la batalla, no va dubtar a
treure pit i afirmar, amb veu alta i ufanosa,
que almenys havien matat “cinquanta o seixanta moros”. Episodis com aquest certifiquen la funció defensiva i de protecció del
territori que exercia l’hospital, però alhora,
donen compte de les xarxes de solidaritat
que s’hi van anar forjant amb els veïnats
més pròxims, com és el cas de Mont-roig.
Per saber-ne més:
Alberdi Solé, Carles, et al. Història il·lustrada de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Lleida: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 2002,
40-41.
Marí Brull, Gerard. “Perpinyà Hipòlit, beneficiat
i administrador de l’Hospital del Coll de Balaguer”. Gimbernat, 51. 2009: 43-59.

LA

REVISTA

5

Actualitat

Octubre 2017

LA RESIDÈNCIA DE
VANDELLÒS S’OBRIRÀ
A PRINCIPIS DE 2018
Tindrà 15 places per a la gent gran

L

es obres de reforma del
centre assistencial polivalent de Vandellòs ja
estan acabades. A hores
d’ara, només queda pendent la
instal·lació del mobiliari perquè
aquest edifici pugui acollir una residència per a la gent gran.
La previsió és que la residència,
que tindrà un total de 15 places
i serà un centre acreditat per la
Generalitat de Catalunya per
atendre a persones beneficiàries
de les prestacions econòmiques

vinculades de la Llei de Dependència, pugui estar en funcionament a principis de l’any vinent,
segons ha explicat la regidora de
Serveis Socials, Cristina Borràs.
El consultori mèdic, que a causa de les obres es va haver de
reubicar a la Clínica rural, es
traslladarà en breu, novament, al
centre assistencial polivalent. El
que ja hi torna a haver a l’edifici,
des del passat mes de juny, és el
centre de dia. D’aquesta manera, tots els serveis destinats a la

gent gran es concentraran en la
primera planta de l’edifici.
A la sessió plenària del 31 d’agost
es va aprovar la modalitat de
gestió de la futura residència per

a la gent gran de Vandellòs, amb
els vots a favor del PSC, del PP i
de la FIC i l’abstenció del PDeCat
i d’ERC. Serà indirecta per concert, com la dels centres de dia
del municipi. g

La Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant
disposarà aviat d’un ascensor
Actualment s’estan ultimant les obres per a instal·
lar un ascensor a la Casa
de la Vila de l’Hospitalet de
l’Infant. Els treballs, que
l’Ajuntament va adjudicar
a l’empresa constructora
BATCONS SL per un import de prop de 56.000 euros, permetran l’accés de
persones amb mobilitat reduïda a tot l’edifici, d’acord
amb el que estableix la llei
d’accessibilitat.
Les obres van començar
el mes de juliol i la previsió
és que, a finals d’aquest
mes d’octubre, l’ascensor
ja pugui estar totalment en
servei.
Paral·lelament, s’estan millorant les instal·lacions de
l’oficina municipal d’atenció ciutadana (OMAC)

de l’Hospitalet de l’Infant.
La reforma, adjudicada a
l’empresa Óscar Beltran,
per un import de més de
20.000 euros, consisteix
en la substitució el cel
ras i en la millora de la
il·luminació i de la clima-

tització. També s’han canviat les finestres i portes
i la imatge general de la
recepció, per tal de millorar l’atenció ciutadana en
general; i la personalitzada, en els casos que sigui
necessari.

Descarrega’t gratis al
teu mòbil
l’aplicació VH APP
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per estar al dia de
l’actualitat, els serveis
i l’agenda d’actes del
municipi
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DEL 20 AL 27 DE NOVEMBRE, FASE DE VOTACIÓ
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018
Enguany, com a novetat, els veïns podran votar per Internet

A

l tancament de La Revista, tot just
s’acabaven de celebrar les sessions de debat del procés de Pressupostos Participatius, que va posar en marxa l’Ajuntament el mes de setembre. En
aquestes sessions, -una organitzada el 16
d’octubre a l’Hospitalet de l’Infant, per als
nuclis de costa; i una altra el 17 d’octubre
a Vandellòs per als nuclis d’interior- s’hi
va presentar el llistat de propostes recollides (un total de 78), amb una primera valoració de les mateixes seguint els criteris
que marca la Guia del procés. A aquest
llistat resultant, s’hi van afegir algunes de
les propostes del procés de pressupostes
participatius de 2017 que no van ser escollides. Com a novetat, els assistents, a
més de debatre les propostes recollides,
van prioritzar-ne un màxim de 50, que seran les que passaran a la fase de validació.
Una comissió de personal tècnic municipal
serà ara la que s’encarregarà de valorar
que les propostes compleixin els criteris
establerts i la seva viabilitat tècnica. També en determinarà el cost aproximat i desestimarà aquelles que tècnicament no es
puguin realitzar i les que tinguin un cost
superior a 100,000 euros.
El llistat final de propostes acceptades,
així com les no acceptades amb les seves motivacions, es donarà a conèixer a
la plataforma del procés participatiu, a la
qual es pot accedir mitjançant el web de
l’Ajuntament:www.vandellos-hospitalet.
cat.
Del 20 al 27 de novembre, totes les persones empadronades al municipi, majors
de 16 anys, podran votar un màxim de tres
propostes (de les validades, és clar). La
principal novetat és que enguany es podrà
votar via Internet, a través de la pàgina
web municipal www.vandellos-hospitalet.
cat, previ registre a la plataforma dels
Pressupostos Participatius 2018, seguint
les instruccions que apareixeran a la pantalla.
Qui ho prefereixi podrà omplir el formulari de votació en paper que es facilitarà a
tota la població i que inclourà totes les propostes acceptades i portar-lo a les oficines
municipals d’atenció ciutadana.
El 30 de novembre es presentaran públicament les propostes guanyadores així com
els resultats obtinguts durant tot el procés.
Més informació, al web municipal i les
xarxes socials on és present l’Ajuntament
(Facebook i Twitter) i també a Televisió de
Vandellòs i Ràdio l’Hospitalet de l’Infant. g

ESTAT
DE LES PROPOSTES
DE 22017
PRESSUPOSTOS	
  
PARTICIPATIUS	
  
017	
  
L’Hospitalet	
  de	
  l’Infant	
  i	
  l’Almadrava
PROJECTE	
  

PRESSUPOST	
  
PREVIST	
  

PRESSUPOST	
  
DEFINITIU	
  

SITUACIÓ	
  

ACTUACIÓ	
  

Millorar	
  parcs	
  
infanDls	
  

40.000	
  €	
  

83.962	
  €	
  

18.572	
  €	
  
Manteniment	
  
57.838	
  €	
  Pendent	
  
revisió	
  projecte	
  

Eixamplar	
  
voreres	
  

50.000	
  €	
  

65.000	
  €	
  

Material,	
  més	
  
treball	
  brigada	
  

Treure	
  o	
  
subsDtuir	
  
senyals	
  

10.000	
  €	
  

11.500	
  €	
  

Material,	
  més	
  
treball	
  brigada	
  

Millorar	
  voreres	
  
(eliminar	
  
obstacles)	
  

30.000	
  €	
  

Carrer	
  Baix	
  Camp	
  
Pendent	
  acord	
  amb	
  
Telefònica	
  

PRESSUPOSTOS	
  PARTICIPATIUS	
  
PRESSUPOSTOS	
  
PARTICIPATIUS	
  
2017	
  
PRESSUPOSTOS	
  
PARTICIPATIUS	
  
Pobles	
  litoral.	
  Altres	
  Inversions
Pobles	
  
litoral.	
  
Altres	
  i	
  IlSITUACIÓ	
  
nversions
L’Hospitalet	
  
de	
  l’Infant	
  
’Almadrava
PROJECTE	
  
PRESSUPOST	
   PRESSSUPOST	
  
ACTUACIÓ	
  
PROJECTE	
  
PROJECTE	
  

Paviment	
  
c.	
  
Millorar	
  parcs	
  
Bernat	
  
F
enollar	
  
infanDls	
   c.	
  
Paviment	
  
Bernat	
  Fenollar	
  
Posar	
  
ascensor	
  
Eixamplar	
  
Casa	
  
dae	
  scensor	
  
la	
  Vila	
  
Posar	
  
voreres	
  
Casa	
  de	
  la	
  Vila	
  
Treure	
  o	
  
Camí	
  
per	
  cadira	
  
subsDtuir	
  
rodes	
  
l	
   cadira	
  
Camí	
  paer	
  
senyals	
  
cemenDri	
  
rodes	
  
al	
  
Millorar	
  voreres	
  
cemenDri	
  
Arreglar	
  
(eliminar	
  
voreres	
  	
  
Arreglar	
  
obstacles)	
  
c.	
  
Alt	
  Camp	
  
voreres	
  
	
  
c.	
  Alt	
  Camp	
  

PREVIST	
  
DEFINITIU	
  
PRESSUPOST	
  
PRESSUPOST	
  
PRESSSUPOST	
  
PREVIST	
  
DEFINITIU	
  
18.000	
  
€
	
  
21.000	
  
40.000	
  
83.962	
  €	
  
18.000	
  €	
  
21.000	
  €	
  
60.000	
  
50.000	
  €
€	
  	
  
60.000	
  €	
  

55.606	
  
65.000	
  €
€	
  	
  
55.606	
  €	
  

10.000	
  €	
  
40.000	
  €	
  
40.000	
  €	
  

11.500	
  €	
  
19.600	
  €	
  
19.600	
  €	
  

SITUACIÓ	
  

ACTUACIÓ	
  

Acabada	
  
18.572	
  €	
  
Manteniment	
  
Acabada	
  
57.838	
  €	
  Pendent	
  
revisió	
  projecte	
  
+	
  
20.401	
  €m
	
   és	
  
Material,	
  
Millora	
  
Origada	
  
MAC	
  
treball	
  
b
+	
  20.401	
  €	
  
Millora	
  OMAC	
  
Material,	
  més	
  
Adjudicat	
  
treball	
  brigada	
  
+	
  brigada	
  
Adjudicat	
  
+	
  brigada	
  
Carrer	
  Baix	
  Camp	
  
DesesDmat	
  
per	
  amb	
  
Pendent	
  acord	
  
manca	
  
xarxa	
  
Telefònica	
  
DesesDmat	
  per	
  
pluvials	
  
manca	
  xarxa	
  
pluvials	
  

30.000	
  €	
  
50.000	
  €	
  
50.000	
  €	
  

PRESSUPOSTOS	
  
017	
  
PRESSUPOSTOS	
  P
PARTICIPATIUS	
  
ARTICIPATIUS	
  2
2017
017
	
  	
  L’Hospitalet	
  
Vandellòs,	
  
	
  	
  M
e	
  l’Infant	
  i	
  lii’Almadrava
Vandellòs,	
  M
Mdasriudoms	
  
asriudoms	
  
Masboquera
asboquera
PROJECTE	
  
PROJECTE	
  
PROJECTE	
  

Recuperar	
  
el	
  
Millorar	
  
parcs	
  
Recuperar	
  
el	
  Gil-‐
refugi	
  Plaça	
  
infanDls	
  
refugi	
  Plaça	
  Gil-‐
Vernet	
  
Vernet	
  
Arranjar	
  
dutxes	
  
Eixamplar	
  
Arranjar	
  
dutxes	
  
poliestporDu	
  
voreres	
  
poliestporDu	
  

Treure	
  
o	
  carrers	
  
Arreglar	
  
Arreglar	
  
carrers	
  
subsDtuir	
  
senyals	
  
Ruta	
  
circular	
  
Millorar	
  
voreres	
  
Ruta	
  
circular	
  
senderisme	
  
(eliminar	
  
senderisme	
  
obstacles)	
  
Recuperar	
  
Recuperar	
  
ediﬁci	
  
ediﬁci	
  
biblioteca	
  
biblioteca	
  

PRESSUPOST	
  
PRESSUPOST	
  
PREVIST	
  
PREVIST	
  
18.000	
  €	
  
40.000	
  
18.000	
  €	
  

PRESSUPOST	
  
PRESSUPOST	
  
DEFINITIU	
  
DEFINITIU	
  
11.767	
  €	
  
83.962	
  
11.767	
  €	
  

30.000	
  
€	
  	
  
50.000	
  
30.000	
  €
€	
  

7.840	
  €
	
  
65.000	
  
7.840	
  €
€	
  	
  

10.000	
  
30.000	
  €
€	
  	
  
30.000	
  €	
  

11.500	
  
55.018	
  €
€	
  	
  
55.018	
  €	
  

SITUACIÓ	
  
SITUACIÓ	
  

ACTUACIÓ	
  
ACTUACIÓ	
  

Acabada	
  
18.572	
  €	
  
Acabada	
  
Manteniment	
  
57.838	
  €	
  Pendent	
  
revisió	
  projecte	
  
Acabada.	
  
Material,	
  més	
  
Acabada.	
  
Pendent	
  
millora	
  
treball	
  brigada	
  
Pendent	
  
millora	
  
clavegueram	
  
clavegueram	
  
Material,	
  
Modiﬁcat	
  m
	
  4és	
  
3.087	
  €	
  
treball	
  
Modiﬁcat	
  
Carrers	
  b	
  rigada	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  413.087	
  
2.041	
  €€	
  	
  
Carrers	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  12.041	
  €	
  
Brigada	
  Medi	
  
Carrer	
  
Baix	
  Camp	
  
Brigada	
  
Ambient	
  Medi	
  
Pendent	
  
Ambient	
  acord	
  amb	
  
Telefònica	
  
Montacàrregues	
  
Montacàrregues	
  
Càritas	
  
Càritas	
  

4.000	
  €
	
  
30.000	
  
4.000	
  €
€	
  	
  

15.000	
  €	
  
761,54	
  
€	
  
PRESSUPOSTOS	
  
PARTICIPATIUS	
  
15.000	
  €	
  
761,54	
  
€	
  
PRESSUPOSTOS	
  
PARTICIPATIUS	
  
2017	
  
PRESSUPOSTOS	
  
P
ARTICIPATIUS	
  
Pobles	
  interior.	
  Altres	
  inversions
L’Hospitalet	
  
de	
  lPRESSUPOST	
  
’Infant	
  
i	
  lSITUACIÓ	
  
’Almadrava
Pobles	
  
interior.	
  
Altres	
  
inversions
PROJECTE	
  
PRESSUPOST	
  
ACTUACIÓ	
  
PROJECTE	
  
PROJECTE	
  

Millora	
  bpanys	
  
Millorar	
  
arcs	
  
pavelló	
  
infanDls	
  
Millora	
  banys	
  
poliesporDu	
  
pavelló	
  
poliesporDu	
  
Eixamplar	
  
voreres	
  
Treure	
  o	
  
subsDtuir	
  

PREVIST	
  
PRESSUPOST	
  
PRESSUPOST	
  
PREVIST	
  
PREVIST	
  
20.000	
  €	
  
40.000	
  

DEFINITIU	
  
PRESSUPOST	
  
PRESSUPOST	
  
DEFINITIU	
  
DEFINITIU	
  
49.006,50	
  
83.962	
  €	
  

20.000	
  €	
  

49.006,50	
  €	
  

50.000	
  €	
  

65.000	
  €	
  

10.000	
  €	
  

11.500	
  €	
  

SITUACIÓ	
  
SITUACIÓ	
  

ACTUACIÓ	
  
ACTUACIÓ	
  

Acabada	
  
18.572	
  €	
  
Manteniment	
  
	
  
Acabada	
  
57.838	
  €	
  Pendent	
  
	
  revisió	
  projecte	
  
Material,	
  més	
  
treball	
  brigada	
  

7
treball	
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L’AJUNTAMENT IMPULSA LA URBANITZACIÓ DEL
SECTOR DE “L’AIGUA AL COLL” DE L’HOSPITALET
El consistori ha iniciat els tràmits administratius previs

L

’Ajuntament ha començat els tràmits
administratius per desenvolupar urbanísticament el sector del Pla de
millora urbana residencial número 4 “L’Aigua al Coll” de l’Hospitalet de l’Infant. Tal
com ha informat l’alcalde, Alfons Garcia, a
la darrera reunió a la qual van ser convocats els propietaris d’aquest sector, el passat 28 de setembre, el consistori ha tret a
licitació la redacció i gestió dels documents
tècnics i jurídics que permetran saber el
cost real del desenvolupament i execució
d’aquest sector, que es va començar a edificar fa dècades.

Manel Ricard
Sánchez
repeteix com a
jutge de pau
A la sessió plenària
que va tenir lloc el 31
d’agost, es va aprovar,
amb els vots a favor
de tots els grups polítics municipals excepte
el PDeCat (que es va
abstenir) la proposta
de l’alcalde de nomenar Manel Sánchez Aixart com a jutge de pau
titular; Jordi Orriols i
Bañon com a substitut.
Es preveu que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
ratificarà en breu la
proposta de l’Ajuntament d’atorgar aquest
càrrec a Sánchez, perquè en pugui prendre
possessió oficial.
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Aquest contracte, que té un preu de licitació
de 119.000 euros, aproximadament, serà finançat en primera instància per l’Ajuntament,
que com a impulsor del projecte avançarà els
diners. Seran els propietaris del sector, però,
els que acabaran assumint el cost d’aquests
treballs previs, que tindran un termini d’execució de 36 mesos i començaran a principis
de 2018, segons es preveu.
El sector de “L’Aigua al Coll”, que està situat al final de la Via Augusta, té un superfície
d’uns 28.000 metres quadrats, i actualment
no disposa de serveis bàsics, com ara en-

llumenat, aigua, clavegueram, carrers, etc.
Amb l’encàrrec d’aquests documents (el pla
de millora urbana, el projecte d’urbanització
i el projecte de reparcel·lació) a l’equip interdisciplinari que presenti la millor oferta per
redactar-los, l’Ajuntament pretén “posar fil a
l’agulla al desenvolupament d’aquesta zona
propera a la platja i solucionar la situació
de manca de serveis que pateixen els propietaris d’aquest sector”, tal com ha explicat
l’alcalde, Alfons Garcia. Des de l’any 2015,
de fet, el consistori s’ha reunit en diverses
ocasions amb els propietaris per parlar del
projecte. g

L’Hospitalet acull la 18a reunió
del Comitè d’Informació de Vandellòs II
La Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant va acollir el 19 de setembre la 18a reunió ordinària del
Comitè d’Informació de la central
nuclear Vandellòs II, corresponent
a l’any 2017 i convocada pel Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital (Minetad).
La jornada, presidida pel subdirector general d’Energía Nuclear del
Minetad, José Manuel Redondo, va
comptar amb la participació de l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Alfons Garcia; del director
de la central, Rafael Martí; i de representants del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias (DGPCyE). També hi
van assistir representants dels municipis de Tivissa, Pratdip, l’Ametlla
de Mar i Mont-roig del Camp, així
com de l’Asociación de Municipios
en Áreas de Centrales nucleares
(AMAC).

Durant la reunió, el director de CN
Vandellòs II, Rafael Martín, va exposar les fites més significatives
de l’operació de la planta durant
l’últim any i les principals activitats
programades per als propers mesos, a més de facilitar les dades de
recursos humans i inversió de les
plantes.
Rafael Martín va destacar la passada 21a recàrrega de combustible,

així com les activitats relacionades
amb el projecte Reforç de la Seguretat, que van arribar a la seva fi a la
central en els últims dies de 2016.
Per part del CSN, el cap de projecte de la central, Miguel Barrado, va
posar èmfasi en els últims resultats
del Sistema Integrat de Supervisió
de Centrals Nuclears (SISC) obtinguts per la instal·lació i disponibles
en la pàgina web del CSN.
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MÉS D’UN MILER D’ESPECTADORS, AL
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA
Es va celebrar a l’Hospitalet del 26 de juliol al 6 d’agost

M

és de 1.100 persones van
assistir com a espectadors
als concerts programats
dins del Festival Internacional de
Guitarra l’Hospitalet de l’Infant
2017, que va tenir lloc del 26 de
juliol al 6 d’agost. És la xifra que
ha facilitat la Regidoria de Cultura,
organitzadora d’aquest esdeveniment que va aplegar una vintena
d’intèrprets, alguns dels quals 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 guitarrista i compositor
cubà Alfredo i la seva filla nascuda
a Reus, Jennifer, una nena prodigi
d’onze anys), els noruecs Jorgen
Skogmo i Anders Clemens, que és
el director artístic del festival; l’ale-

cialment emotiu, perquè l’Anabel
Montesinos és filla de l’Hospitalet
de l’Infant. El concert gratuït del
duet integrat per Diego Molina i
Alberto Maezo, del 30 de juliol, a
la Plaça Coll de Balaguer va ser el
que més gent va aplegar.

many Jens Franke i el guitarrista
cubà amb nacionalitat austríaca
Marco Tamayo.
Precisament, els concerts que
més èxit van tenir van ser el que

van oferir el 4 d’agost el noruec
Jorgen Skogmo i l’alemany Jens
Franke; i el duet format per l’Anabel Montesinos i el Marco Tamayo,
el 6 d’agost. Aquest concert, que
va cloure el festival, va ser espe-

La regidora de Cultura, Núria Ortiz,
ha fet un balanç positiu de l’esdeveniment, “perquè ha permès posar a l’abast de tothom concerts,
màster classes i exposicions d’artistes i lutiers de talla internacional,
de gran qualitat; i donar a conèixer
el municipi a gent de fora”. “La idea
és que aquest festival, l’únic dedicat a la guitarra que se celebra a
les comarques de Tarragona, creixi des del punt de vista del públic,
i es consolidi, de manera que es
converteixi en una cita habitual al
territori”, ha afegit Ortiz. g

La Nit de Latin Jazz i la XIV Rústic
Festa omplen de vida Castelló

FOTO: THE CURIOUS CATS TRAVEL

El 18 i 19 d’agost, les més de
mil persones que van assistir a la
Nit de Latin Jazz i a la XIV Rústic
Festa van omplir de vida el poble
medieval de Castelló.
La nit del divendres, hi va actuar
el trio format pel guitarrista Manuel Alonso, pel percussionista
Pablo Gómez i pel reconegut pianista Jordi Barceló (els avis del
qual eren de Cal Plomat de Castelló). En el marc d’aquesta vetllada, s’hi va recuperar la cançó
“Castelló de Montaña”, una peça
composada el 1957 però que
moltes de les 300 persones que
s’hi van reunir encara recordaven
i cantaven. L’autor, Enric Farnós,
conegut com “el Nelo de l’Hospitalet”, va interpretar-la, acompanyat per un conjunt de veus
corals i per Jordi Barceló al piano.

L’endemà, a la Rústic Festa,
hi va haver jocs tradicionals,
espectacles i tallers infantils;
sopar a la fresca, Trobada
d’Acordionistes, amb la participació d’Acordionistes del Pirineu, encapçalats pel vandellosenc Artur Blasco; concert del
grup Roba Estesa; actuació del
DJ Ceba i zona chillout amb
cocteleria.
Tots els beneficis estaven destinats a la rehabilitació de la
casa pairal de Cal Santo, una
tasca que se suma a la de la
recuperació del poble per part
de l’Associació de la Masia
de Castelló, que amb el patrocini de l’Ajuntament i la col·
laboració de diverses entitats i
empreses locals va organitzar
els actes.

Un total de 1.700 persones han gaudit
del patrimoni del municipi aquest estiu
El patrimoni històric i cultural de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha
captat l’interès de 1.700 persones
aquest estiu. D’aquestes, quasi la
meitat (742) han participat en les visites guiades que va oferir la Regidoria de Cultura del 6 de juliol al 10
de setembre; i la resta, van visitar el
Centre de visitants de l’Hospital del
Coll de Balaguer i el Molí de l’Oli de
Vandellòs de manera lliure.
Aquests dos recursos patrimonials, de fet, han estat els que han
atret més l’atenció de la gent. Pel
Centre de visitants de l’Hospital
del Coll de Balaguer hi ha passat
un total de 1.212 persones, 621 de
les quals han optat per una de tres
visites guiades que s’han programat en aquest equipament. Entre
aquestes hi havia, enguany com
a novetat, una visita guiada per a

famílies i una de nocturna, amb
tast de vins locals inclòs al pas de
ronda de l’Hospitalet, que han tingut una bona acollida, en aplegar
més d’un centenar de persones
cadascuna, segons ha precisat
la regidora de Cultura i Patrimoni,
Núria Ortiz.
Pel Centre d’interpretació de l’oli
(el Molí de l’Oli de Vandellòs),
hi han passat aquest estiu unes
400 persones, la majoria de les
quals han preferit visitar-lo de
manera lliure.
Aquest estiu també s’han organitzat visites guiades a diverses fortificacions de la Guerra Civil al Coll
de Balaguer; al Poblat d’HIFRENSA; i al poble de Castelló, que han
aplegat més d’un centenar de participants en total.
LA
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Oberta la matrícula a
l’Aula Universitària
de la UNED

Fins aquest mes d’octubre estarà oberta
la matrícula per a l’Aula Universitària de la
UNED de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Concretament, el termini per apuntar-se
als estudis de grau (de Geografia i Història, d’Enginyeria en Tecnologies Industrials i
d’Administració i Direcció d’Empreses) finalitzarà el dia 20 d’octubre. Per matricular-se
als cursos que ofereix el Centre Universitari
d’Estudis d’Idiomes a Distància (Francès
A1 i B1, i Anglès dels nivells A1, A2 i B1) hi
ha de temps fins al 31 d’octubre. Les persones que vulguin inscriure’s al curs d’accés
a la universitat per a més grans de 25 i 45
anys ho poden fer fins al dia 20 d’octubre.
L’Aula Universitària de la UNED està ubicada a l’Institut Berenguer d’Entença on el
professorat atén l’alumnat personalment
dos dies a la setmana, mitjançant classes
presencials i sessions tutorials. Per formalitzar la matrícula cal adreçar-se al Centre
Associat UNED-Tortosa, del qual depèn
l’Aula, que està situat al c/ Cervantes 17 de
la capital del Baix Ebre (info@tortosa.uned.
es i telèfons: 977 443 104 i 977 443 108).

Per a la tardor, nova
programació juvenil
Amb l’arribada de la tardor, els Casals de
Joves estrenen programació. D’octubre a
desembre, al Casal de Joves de l’Hospitalet hi haurà activitats cada tarda, de dilluns
a dissabte: de dilluns a dijous, “L’hora del
deure”; els dilluns, campionats; els dimarts,
meditació; els dimecres, anglès; els dijous,
“Peli i crispetes”; els divendres, “De tu a tu”,
unes sessions de grup moderades per una
psicòloga, en què els joves poden tractar temes que els interessa o els preocupa; i els
dissabtes, “Els nostres dissabtes”. Al Casal
de Joves de Vandellòs, hi haurà campionats,
els divendres; i “Peli & crispetes”, els dissabtes.
Així mateix, el Casal de Joves de l’Hospitalet tornarà a acollir “Nits Joves” diversos divendres. I des de la Regidoria de Joventut
es promouran novament les reunions entre
els usuaris dels Casals de Joves i del Casal
d’Avis de l’Hospitalet de l’Infant per jugar al
joc de taula Rummikub.
Continua vigent el programa d’activitats semestral Tok’l 2, organitzat conjuntament per
les regidories de Joventut de Mont-roig del
Camp i Miami Platja i Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant. Les properes sortides previstes
dins d’aquest programa seran a Port Aventura (el 14 d’octubre), al Saló Manga (el 4 de
novembre); i a l’Skating BCN + Gaudí Experience (el 16 de desembre). Més detalls
i inscripcions a: http://blocs.xarxanet.org/
cjvandellos/
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FELICITACIÓ A L’INSTITUT PEL
2N PREMI AL “III CAMPEONATO
ENERGÍA CON CONCIENCIA”

En un acte de reconeixement celebrat a la Sala Bonet Castellana

E

n representació de l’Ajuntament, l’alcalde del municipi, Alfons Garcia; i la
regidora d’Ensenyament, Núria Ortiz,
han rebut als alumnes de l’Institut Berenguer
d’Entença que han guanyat el segon premi
del III Campeonato Energía con conciencia
de la Fundación Repsol. En un acte de reconeixement celebrat a la Sala Bonet Castellana el 20 de setembre, l’alcalde va felicitar
els 49 alumnes que el curs passat feien 4t
d’ESO i que van participar en aquest concurs

Berenguer d’Entença, va quedar segon i va
ser el que més vots va obtenir online. Per la
segona posició, va aconseguir un premi de
3.000 euros, per a invertir en la millora energètica del centre.

Aquests alumnes van ser representats a
la final, que es va disputar el passat 29 de
juny a Madrid, per un grup de set estudiants
que van defensar la seva auditoria energètica del centre educatiu. Aquell dia, el jurat i
la gent des de les seves cases, via Internet,
van votar el millor projecte. El projecte guanyador va ser el de l’IES San Juan Bautista
de la Concepción (Ciudad Real) i el de l’INS

Per agrair als alumnes el seu esforç i la promoció del municipi que han fet arreu de l’Estat espanyol (al Campionat hi va participar-ne
un total de 34 equips) i alhora sensibilitzar-los
sobre la rellevància de valorar els recursos
existents i el consum responsable d’energia, l’Ajuntament els obsequiarà aquest curs
amb una excursió a un espai relacionat amb
aquesta temàtica. g

Tal com va explicar la directora de l’institut,
Roser Mas, amb aquests diners ja s’han canviat els fluorescents del centre per llums LED
i durant aquest curs es posaran en pràctica
altres millores d’eficiència energètica.

Uns 1.800 euros recaptats, a la
Setmana de la Joventut Solidària
A la Setmana de la Joventut
Solidària, que va organitzar la
Regidoria de Joventut del 7 al
10 d’agost, s’hi va recaptar un
total de 1.812,78 euros per a
la Lliga Contra el Càncer de
les Comarques de Tarragona
i Terres de l’Ebre.
La majoria d’aquests diners
(1.400 euros) es van aplegar
al primer acte celebrat en el
marc d’aquesta Setmana: el
2n aperitiu solidari #Tamarikitanga17, el 6 d’agost a la Plaça de la Marina de l’Hospitalet
de l’Infant. Els assistents van
poder tallar-se el cabell per 5
euros perquè pogués ser utilitzat per a fer perruques per
als malalts de càncer. També

van poder comprar consumicions i els articles elaborats
pels voluntaris dels Casals de
Joves i participar en el sorteig
de productes que van donar
diversos comerços locals.
Els altres actes van consistir

en una paradeta solidària,
també amb els articles elaborats pels voluntaris dels Casals de Joves, a una sessió
de cinema de Vandellòs; un
taller d’astronomia, un berenar solidari; i una gimcana
popular.
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22 ANYS REVIVINT EL PASSAT MEDIEVAL
DE L’HOSPITALET DE L’INFANT
El Mercat va tornar a aplegar centenars de persones al nucli antic

E

ls dies 1, 2 i 3 setembre es va celebrar
a l’Hospitalet de l’Infant la 22a edició
del Mercat Medieval. Durant aquests
dies, al nucli antic del poble i al voltant de
l’hospital gòtic, s’hi van desplegar una setantena de parades de productes d’artesania,
d’alimentació o de teràpies naturals, entre
d’altres. També s’hi van oferir diverses activitats, com ara cercaviles, espectacles de circ,
foc i teatre, música, una exposició i exhibició
de vol d’aus rapinyaires, tallers i demostració d’oficis tradicionals, així com un seguit de
propostes lúdiques per als infants, entre les
quals hi havia com a novetat un taller en què
podien fer una rèplica de fang del Cavallet de
mar (a la fotografia).
El 22è Mercat Medieval, organitzat per
l’Ajuntament amb el suport de la Diputació
de Tarragona i la col·laboració de diverses
entitats i comerços locals i veïns del municipi, es va complementar amb uns “menús
medievals” que van posar a l’abast del públic
cinc restaurants del poble. A més, el dissabte també va tenir lloc el sopar medieval amb
espectacle de foc inclòs, en el qual van participar unes 300 persones.

FOTOS: TEO CASTILLO

Tot i que no disposem d’una xifra precisa de visitants, el cert és que centenars de persones van
gaudir, un any més, d’aquesta festa de recreació històrica, amb què l’Hospitalet va retornar a

l’època medieval quan, al voltant de l’Hospital
del Coll de Balaguer fundat per l’Infant Pere al
1344, es va bastir el nucli de població que donaria lloc al poble de l’Hospitalet de l’Infant. g

segur

092

609 308 945
POLICIA LOCAL

CONTACTE DIRECTE

Neix l’Antena Comercial, per vetllar per la seguretat ciutadana
Amb la finalitat de vetllar per la
seguretat de la ciutadania i del comerç local, l’Ajuntament ha creat
l’Antena Comercial, una eina de
comunicació amb els comerciants del municipi, mitjançant un
sistema de missatgeria telefònica
instantània (Whatsapp).
Perquè aquesta eina funcioni,
l’Ajuntament ha signat un conveni
de col·laboració amb l’Associació
de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors. Amb aquest

acord público-privat, signat per l’alcalde, Alfons Garcia; i per la presidenta de l’Associació, Maria José
Gómez, la Regidoria de Comerç,
la Policia Local i la junta directiva
d’aquesta entitat que aglutina la major part del teixit comercial del municipi s’han compromès a passar-se
informació que sigui rellevant per a
la seguretat dels comerços locals,
via un grup de Whatsapp.
“L’objectiu és agilitzar, principalment, el traspàs d’informació dels

comerciants a la Policia Local i
de la Policia Local als comerciants. Així es podrà comunicar, per
exemple, informació sobre persones sospitoses d’estar cometent
fets delictius, talls de carrers o altres qüestions que afecten el trànsit; i es podrà ajudar a buscar i localitzar persones desaparegudes
o perdudes o inclús autors d’actes
incívics”, ha precisat el regidor de
Comerç, Miguel Ángel Garcés,
present a l’acte de signatura del
conveni de col·laboració.

En el marc d’aquest conveni,
l’Ajuntament també ha distribuït
uns adhesius com el que podeu
veure aquí, perquè els establiments adherits a l’associació
comercial puguin posar-los als
seus aparadors.
Aquest acord és una de les accions incloses al Pla de dinamització del comerç local que
ha posat en marxa enguany la
Regidoria de Comerç.
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L’oficina d’Idetsa Fibra es
trasllada a la Via Augusta
Per facilitar a la ciutadania la contractació del servei de fibra òptica en la nova àrea del municipi en
què s’ha implantat, Idetsa Operadora de Telecomunicacions s’ha traslladat del Viver d’empreses a
una oficina del centre de l’Hospitalet de l’Infant, situada a la Via Augusta 16 i alhora Plaça Catalunya
8. És el local comercial on des del febrer de 2016
i fins feia poc estava instal·lada Ràdio l’Hospitalet
de l’Infant, amb motiu de les obres de la Casa de
Cultura.
La nova zona del municipi en què s’ha instal·lat recentment fibra òptica, recordem, és la delimitada
pels carrers Via Augusta, Masriudoms, Vandellòs,
Jonquet, Passeig marítim- Plaça Marina, d’en Jaume II-Comte Prades i Llastres, fins a connectar
amb el port esportiu.
La xarxa de telecomunicacions de nova generació
és operativa, des de l’any 2015 , als polígons industrials Les Tàpies I i II i també als edificis municipals. A finals de 2016, la fibra òptica va arribar ja al
nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant, on actualment
s’ofereix aquest servei a més de 250 usuaris 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 disposició diversos paquets de servei en funció de les seves necessitats,
que van des d’un paquet bàsic de 100MB simètrics
per navegar per Internet, fins a un servei complet
que integra, a més de la connexió a Internet, altres
productes de telecomunicacions, com la telefonia
fixa i mòbil.
Més informació a: www.idetsafibra.com i al telèfon
977 820 820 (hi ha descomptes del 50% en els
paquets de servei, motivats pel nou desplegament
de la fibra òptica, així com premis i promocions
previstes de cara al Nadal).

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820
Resolució de conflictes a través del dret o
de la mediació. Aquests són els serveis que
ofereix l’empresa Esther Silvestre Advocats,
de recent creació a l’Hospitalet de l’Infant.
La va muntar el pssat mes de juny l’emprenedora i propietària del negoci, Esther
Silvestre. Amb 46 anys, l’Esther, que havia
acabat la carrera de dret per la UOC i el curs
superior universitari en mediació, es va posar a buscar feina però, la poca experiència
i l’edat no van jugar al seu favor i va decidir establir la seva pròpia empresa. Al Servei d’Assessorament a Emprenedors (SAE)
d’IDETSA, la van guiar i ajudar per desenvolupar el projecte.
L’Esther no és l’única advocada que exerceix a l’Hospitalet de l’Infant, però el seu
despatx sí que és l’únic que compta amb
LA
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OBERTA LA MATRÍCULA A LA
NOVA OFERTA FORMATIVA DEL
VIVER D’EMPRESES
Inclou programes a mida, cursos i mòduls, i tallers pràctics

D

es del 18 de setembre és obert el
període de matrícula a l’oferta formativa
que l’empresa municipal
de promoció econòmica,
IDETSA, posa a l’abast per
aquest 4t trimestre de l’any
al Viver d’empreses, sota
el lema “Tu decideixes!”.
Les persones interessades
a apuntar-s’hi han d’adreçar-se al Viver d’empreses,
situat al polígon Les Tàpies i també s’hi poden preinscriure a través del web
www.idetsa.cat.
Els dos programes a mida
que inclou combinen quatre cursos de formació teòrica cadascun i pràctiques:
un de caixer-reposador i un
altre de creació i disseny
de pàgines web.
Els catorze cursos i mòduls de formació previstos són: d’Internet i correu
electrònic, de manipulador
d’aliments,
d’operadors
de carretons elevadors,
d’informàtica; d’anglès i
francès per a l’atenció al
client; i vinculats a l’emprenedoria (anàlisi i gestió de
dades amb Excel, e-com-

merce per a pimes i control i gestió per a l’empresa: despeses i tresoreria).
També s’han programat,
novament, tallers i sessions de formació relacionades amb el sector del
comerç, en resposta a les
mancances detectades al
Pla estratègic del comerç
local, tal com ha destacat
el regidor d’Ocupació i
Emprenedoria, Miguel Ángel Garcés. Per exemple,
tallers d’aparadorisme o
sessions de sensibilització
sobre la importància de la
il·luminació i del punt de
venda.
Els tallers pràctics estan
relacionats amb l’orientació
per a la recerca de feina i
amb l’emprenedoria (màrqueting i comercialització,

eines de comunicació empresarial 2.0, etc.).
D’altra banda, IDETSA ha
demanat al Departament
d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya
la possibilitat de tornar a
oferir cinc cursos de formació ocupacional amb certificat de professionalitat:
el d’Operacions auxiliars
de serveis administratius i
generals, el d’Organització
i gestió de magatzems, el
d’Activitats de gestió administrativa; el de Programació de sistemes informàtics
i el de Servei de restaurant.
Fins a finals d’any aquesta
sol·licitud estarà pendent
de resolució. Mentrestant, les persones interessades també s’hi poden apuntar. g

Esther Silvestre Advocats
aposta per la mediació
tar els conflictes: “Només pensem en jutjats,
advocats i procuradors i amb aquesta assignatura vaig veure que la mediació oferia una
nova possibilitat de resoldre conflictes molt
millor, més econòmica i favorable per a les
dues parts”.

el valor afegit d’oferir el servei de mediació
per resoldre conflictes en els àmbits civil i
mercantil, familiar, comunitari, juvenil i escolar. Aquest és el camp que més li agrada.
Durant els estudis, va escollir l’assignatura
“Mediació i arbitratge”, perquè va considerar
que era una manera diferent de veure i trac-

Està registrada al Registre de Mediadors de
Catalunya i d’Espanya i és el referent en mediació escolar a la província de Tarragona.
“Això significa que si un col·legi de la zona
demana un mediador escolar al registre, hi
aniré jo”, explica. La seva oficina està situada a la Via Augusta 51, de l’Hospitalet de
l’Infant. Actualment, l’Esther combina aquesta feina amb la d’administrativa al CAP de
l’Hospitalet de l’Infant, tot i que la seva aspiració és poder acabar dedicant-se a la seva
empresa exclusivament.

Economia i treball

Octubre 2017

EL MUNICIPI SIGNA LA DECLARACIÓ PER
L’IMPULS DE LA CONCERTACIÓ TERRITORIAL

L

Amb Reus, Tarragona i Valls; i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà

’Ajuntament va signar, el passat 6 de juliol, la Declaració per l’impuls de la concertació territorial al Camp de Tarragona. La
denominada “Declaració de la Cessetània” preveu el compromís prioritari de desplegar estratègies d’ocupació i desenvolupament efectives
als territoris del Camp de Tarragona.
L’alcalde, Alfons Garcia, va signar la declaració
en nom de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Igualment ho van fer representants dels ajuntaments de Reus, Tarragona
i Valls, i del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà.
L’acte va tenir lloc al Convent de les Arts d’Alcover, en el marc de la jornada Bones pràctiques de concertació i estratègies territorials
d’ocupació i desenvolupament local. L’esdeveniment el van organitzar conjuntament IDETSA
(l’empresa municipal de promoció econòmica
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), VallsGenera, Tarragona Impulsa, ConcaActiva i Mas
Carandell; i va comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Alcover i del Grup Intermunicipal
de la Catalunya Sud, format per un equip tècnic
d’agents públics i privats del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que fomenten de forma
col·laborativa l’ocupació, la formació i el desenvolupament local.

La jornada tenia el doble objectiu de presentar,
d’una banda, la voluntat d’impulsar iniciatives de
desenvolupament econòmic i social intel·ligents;
i de l’altra, de donar suport al desplegament de
la Llei 13/2015 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

ritorials que treballen per l’ocupació i el desenvolupament local dels territoris. L’alcalde, Alfons
Garcia, va explicar el Pla estratègic de desenvolupament econòmic local de la MIDIT, la Mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip.

Durant la sessió, es van donar a conèixer diversos processos de concertació i estratègies ter-

Més informació sobre el contingut de la Declaració de la Cessetània al web municipal. g

Les Terres de Mestral
presumeixen de producte local

L’Ajuntament contracta més d’una
quinzena de veïns en situació d’atur
El consistori ha contractat més d’una quinzena de veïns del municipi en situació d’atur, d’acord amb criteris socioeconòmics, en
la segona convocatòria del Pla d’ocupació municipal (POM) de
2017. Com en l’anterior convocatòria i com a novetat d’enguany,
entre els contractats hi ha persones amb discapacitat.
Al POM de 2017 el consistori hi destinarà enguany un total de
616.000 euros, la mateixa quantitat que l’any passat. Amb aquests
diners, l’Ajuntament preveu contractar aquest 2017 una cinquantena de persones, en total, per terminis de tres a sis mesos a jornada completa, per reforçar actuacions a zones públiques, manteniment de mobiliari urbà, neteja d’espais públics i d’espais naturals
i suport administratiu. A la primera convocatòria del Pla d’ocupació
municipal, del mes de març, ja va contractar-ne una quarantena,
per al període d’abril a octubre.

Per als dies 7 i 8 de
juliol, la mancomunitat
que aplega els municipis de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant,
Tivissa i Pratdip (MIDIT) va organitzar la 6a
Fira “Fruits de la Terra”,
Fira de producte local,
cuina i clotxa de les
Terres de Mestral.
Els que es van adreçar
aquests dies a la Plaça
Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant, de les
19.30h a la una de la
matinada, hi van trobar
parades amb el producte local del territori,
també en elaboracions
i integrat en les tapes
de restauradors i elaboradors de la zona;
així com la clotxa, la
recepta original de
les Terres de Mestral
i variants sorprenents

d’aquest plat típic que
antigament
prenien
els pagesos per agafar energies i tornar a
treballar. També hi van
poder participar en un
taller/concurs de cuina
del territori amb la Fundació Alícia i tastar el vi
i la cervesa artesana
d’aquestes contrades.
A més, el públic va poder gaudir de música
en i de classes de Lin-

dy Hop i prendre part
en el sorteig de diversos premis, per gentilesa de diferents establiments del territori.
En aquesta edició de
la Fira Fruits de la
Terra, hi va participar
una quinzena d’establiments del territori, a
més de les oficines de
Turisme de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip.
LA
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LES OFICINES DE TURISME HAN ATÈS MÉS DE
20.700 CONSULTES AQUEST ESTIU
El 58%, de visitants nacionals; i el 42%, d’estrangers

D

urant els mesos de juny, juliol i agost, les
oficines de Turisme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han atès un total de
20.783 consultes, 266 més que durant el mateix
període de l’any passat, segons ha explicat la
regidora de Turisme, Elidia López. D’aquesta
manera, continua la tendència a l’alça que es
va registrar l’estiu anterior, quan el nombre de
consultes es va incrementar un 45%, en passar
de les 14.000 del 2015 a les 20.517 de 2016.
Més de la meitat d’aquestes consultes (10.183)
es van concentrar el mes d’agost i van tenir lloc
a l’Oficina de Turisme de Cal Forn (12.140).
L’altre punt d’informació que més visitants va
atendre és el del passeig marítim (6.903), que
es va habilitar l’any passat; mentre que el punt
d’informació del port esportiu en va rebre 1.740.
Pel que fa a la procedència de les persones que
van acudir a les oficines: el 52% són de diversos
punts d’Espanya; i el 48%, de l’estranger. Els visitants estatals són catalans (41,9%) i aragonesos (29,2%) i, en menor mesura, bascos (5,9%)
i navarresos (3,3%), sobretot. Entre els visitants
estrangers, la majoria són francesos (un 70%).
La resta prové, principalment, de diferents països com ara Alemanya (7,7%), Holanda (4,7%),
Regne Unit (4%) i la resta d’Europa (3,3%).
Respecte el tipus d’allotjament triat pels visitants, la majoria estaven en apartaments de lloguer (31,1%) o bé tenen una segona residència
al municipi (27,6%). El 14,7% estaven allotjats
en altres municipis; el 8,7% en hotels; el 6,6%
en càmpings i el 3%, en casa d’amics o familiars.
El que més interès va despertar entre els visitants que es van apropar a les oficines de Turisme va ser les festes i activitats organitzades
al municipi, seguit de la demanda de plànols i d’
informació sobre establiments.

Dades d’ocupació turística

Segons les dades facilitades pels diferents establiments d’allotjament del municipi a la Regidoria de Turisme, l’ocupació turística ha oscil·
lat aquest estiu entre el 70 i el 100%. Aquests
han fet una valoració positiva de la temporada
(de 8 sobre 10) i han explicat que continua la
tendència de les darreres temporades: el 50%
dels allotjats va ser turisme nacional (procedent
d’Aragó, País Basc i Navarra; i de Catalunya,
sobretot de Lleida i de l’àrea metropolitana de
Barcelona) i el 50% de turisme estranger (els
francesos, belgues i suïssos van encapçalar
l’estadística, seguits dels holandesos i alemanys, i destaca l’increment aquesta temporada 2017 dels italians, russos i anglesos).
Com també és ja habitual, el turisme nacional
va preferir els càmpings i hotels (els allotjaments convencionals); i el turisme estranger, el
lloguer d’apartaments (allotjaments emergents).
La regidora de Turisme, Elidia López, ha assegurat que tindrà en compte aquesta informació
a l’hora de planificar les properes accions de
promoció del municipi. g

Gairebé 7.000 persones
han pujat al trenet turístic
El trenet turístic, que va estar en funcionament del 24 de juny a l’11 de setembre, ha tornat a tenir èxit aquesta temporada estival, en atreure un total de 6.900
usuaris.
A aquestes persones se’ls va oferir un recorregut molt semblant al de l’any passat,
entre l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja,
gràcies al conveni de col·laboració signat
pels alcaldes d’ambdues poblacions.

El cap del Servei Provincial de Costes visita la platja de l’Almadrava
Arran de la carta que l’alcalde,
Alfons Garcia, va enviar al Servei
Provincial de Costes de Tarragona, per demanar una solució per
l’increment substancial de pedres
en detriment de la sorra que hi va
haver aquest estiu, principalment,
a la platja de l’Almadrava i de la
Punta del Riu , el cap del Servei,
Alfonso Fors, va visitar el passat 11
d’agost la platja de l’Almadrava.
Segons va explicar a l’alcalde i a
la coordinadora de la Regidoria de
Turisme, el Servei Provincial de
Costes, que depèn del Ministeri de
LA
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Medi Ambient, farà un estudi durant un any per veure l’evolució de
la platja i a partir d’aquí determinar
les accions a portar-hi a terme per
tal de minimitzar els efectes erosius dels canvis de direcció dels
vents.
Tant la platja de l’Almadrava com
de la Punta del Riu estan incloses dins del programa de treballs
d’aportació de sorra a les platges
del terme municipal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, que es van
realitzar durant els mesos d’abril i
maig d’enguany.

IMATGE DE LA TVV

Esports

Octubre 2017

PROP DE 850 PARTICIPANTS, A LA VANDEKAMES

E

Es va disputar a Vandellòs el passat 5 d’agost

l dissabte 5 d’agost Vandekames reprenia les curses del Circuit de Curses per
Muntanya Camp de Tarragona després
de l’aturada del mes de juliol, en què no es va
disputar cap prova. Gairebé 850 corredors, entre les diferents modalitats, van prendre part
en els circuits que conformen aquesta dura i
original cursa organitzada pel Centre Cultural,
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs i el Centre
Excursionista Serres del Mestral, amb el suport
de l’Ajuntament.
A dos quarts de sis de la tarda, a la Plaça Drs.
Gil-Vernet de Vandellòs, s’hi donava la sortida
de la cursa negra (circuit classic) de 24,2 km,
amb 1.397 m de desnivell positiu; a tres quarts,
de la vermella (circuit express) de 15,650 km,
amb 916 m de desnivell positiu; i a partir de les
sis de la tarda, de les caminades: blava i groga, de 10,460 km i 612 m de desnivell positiu;
i 7,470 km i 296 m de desnivell positiu, respectivament.
En categoria masculina, es va imposar Luisma Mas (BTT Montbike) amb un temps de
2h38’57”; Senén Escoda (Borges Trail AAEET), amb 2h42’26” fou segon; i en tercer
lloc va entrar Pol Vilà (Club Esportiu l’Areny),
amb un temps de 2h42’26”.

En categoria femenina, la vencedora va ser Elena Calvillo (Arrastaka M.K.T), amb un temps de
3h22’56”; seguida de Mayte Colmenarejo (C.E.
Trail Tarraco), amb 3h32’28”; i Íngrid Ruiz (C.E.
Trail Tarraco), amb 3h36’25” va ser tercera.
Quant a la cursa del circuit express, Josep Benaiges de l’Associació Esportiva Trail Running
Cabra Freixet amb 1h41’26” va ser el guanyador, seguit de Pau Martí del Club Centre Excursionista Serres del Mestral, amb 1h44’11”;

i d’Aleix Soler del Borges Trail AAEET amb
1h46’09”. Les guanyadores en categoria femenina van ser Ester Casajuana 2h04’30” (C.
E. Alliberaadrenalina), Judit Francín 2h12’20”
(C.E. Trail Tarraco) i Maria del Carmen Bueno
2h19’22” (G.M. La Pena).
A www.vandekames.com podeu veure les classificacions i fotografies d’aquesta cursa que
compta amb la col·laboració d’uns 200 voluntaris i de diverses entitats publiques i privades. g

FOTO: GERMÁN LÓPEZ MAURO

Quasi 350 corredors, a la 10a
Cursa Popular de l’Hospitalet
Un total de 342 persones van participar el passat 30 de juliol en la
10a Cursa Popular de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Els guanyadors de la cursa llarga de la categoria masculina van
ser: Hakim Hamid, del club Esports Armobal, de Reus, que va
quedar primer, amb un temps de 15 minuts i 56 segons; Azziz EL
JIHAOUI, del Marroc, que va quedar segon, amb un temps de 16
minuts i 1 segon; i Jesús Caparrós, d’Amposta, que va quedar tercer, amb un temps de 16 minuts i 17 segons.
En la categoria femenina, l’Oxana Bonjorn, de Móra d’Ebre, va
aconseguir la primera posició, amb un temps de 19 minuts i 41
segons; Adriana Daza, de Mollerussa, la segona, amb un temps
de 19 minuts i 48 segons; i Marta Galego, de l’Hospitalet de l’Infant,
la tercera amb un temps de 20 minuts i 29 segons.
Els guanyadors locals van ser: David O’Callaghan i Marta Galego,
que va quedar tercera en la categoria femenina. Més detalls dels
resultats de la cursa a: www.tretzesports.com

El triatló de l’Hospitalet de l’Infant
aplega 300 esportistes
En un matí marcat pel bon temps,
l’alta temperatura de l’aigua i el
bon ambient, 300 triatletes van
competir en la 3ª edició del Just Tri
L’Hospitalet de l’Infant, el passat 3
de setembre. En la categoria olímpica (1,5 km de natació, 40 km de
ciclisme i 10 km de cursa a peu),
Xavier Llobet (02:03:44) va ser el
vencedor; seguit d’Òscar Martínez (02:15:14) i de Tristam Knoph
(02:15:19). En categoria femenina,
Núria Florencio (02:39:42) i Míriam
Murillo (02:51:38) van aconseguir
la primera i segona posició respectivament, mentre que la tercera
posició va ser per Andrea Drago
(02:57:43).

En distància Sprint (750 m de
natació, 20 km de ciclisme i 5
km de cursa peu), la victòria
la va aconseguir Aimar Assama (01:05:25) i Xenia Mourelo
(01:20:39), mentre que en categoria Super Sprint (350 m de
natació, 10 km en bicicleta i 2,5
km de cursa a peu) van dominar
la prova de principi a fi Jose Puerta (00:41:35) i Gemma Ruiz
(00:45:05).
Més informació d’aquesta competició organitzada per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament amb l’empresa Running Solutions al web
www.justri.es
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L’AJUNTAMENT RECONEIX ELS ÈXITS DE MÉS
D’UN CENTENAR D’ESPORTISTES LOCALS
En un acte celebrat el 3 de juliol, al Teatre-Auditori

L

’Ajuntament ha reconegut públicament els èxits de més d’un centenar
d’esportistes locals en la temporada
2016/2017. Ho va fer en un acte celebrat el
passat 3 de juliol al vespre al Teatre-Auditori
de l’Hospitalet de l’Infant. En record d’aquest
homenatge, l’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora d’Esports, Cristina Borràs, van lliurar-los un trofeu commemoratiu.
Aquests esportistes formen part d’una dotzena d’entitats del municipi (el Club Centre
Excursionista Serres del Mestral, el Club
d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant, el Club de
Futbol Sala de Vandellòs, el Club de Gimnàstica Rítmica de l’Hospitalet de l’Infant, el
Club de Karate, el Club Nàutic HospitaletVandellòs, el Club de Patinatge, el Grup
de Bitlles del Foment Cultural, la Societat
de Caçadors Sant Isidre, el Club Futbol
Base l’Hospitalet de l’Infant i el Club Esportiu l’Hospitalet de l’Infant) i dels equips

d’handbol, natació, tennis i pàdel de l’Àrea
d’Esports. A la pàgina web municipal (www.
vandellos-hospitalet.cat), s’hi pot consultar
el llistat dels esportistes reconeguts i els
seus triomfs.

L’acte de reconeixement el van presentar els
conductors del programa d’actualitat esportiva local de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant (El
Segon Pal): Silvia Román, David Martínez i
Raúl Leal. g

Oberta la inscripció a les activitats esportives
de la temporada tardor-hivern
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha obert ja les inscripcions per a les activitats
esportives de la temporada
tardor-hivern 2017/2018. Les
persones
interessades
a
apuntar-se a la nova oferta
esportiva municipal, vigent del
2 d’octubre de 2017 al 2 de
juny de 2018, ho poden fer a
la Piscina Municipal Coberta
de l’Hospitalet de l’Infant i al
Poliesportiu de Vandellòs (tel.
977 820 523).
L’oferta d’activitats continua
sent molt variada i està dirigida a totes les edats, des de
nadons fins a persones d’edat
avançada. Inclou cursos de
natació i de tennis i pàdel, activitats poliesportives (handbol
i bàsquet); i activitats específiques per a infants (la proposta
anomenada ‘Multiesports’, que
pretén iniciar els participants
en esports individuals i col·
lectius i els paquets de natació
+ psicomotricitat i jocs) i per
a adults (gimnàstica de manteniment i Pilates). A aquesta
oferta cal afegir-hi les activitats dirigides que brinda l’Àrea
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Més de 100 kg
de peix pescats,
al Trofeu Excm.
Ajuntament

d’Esports durant tot l’any (aeròbic, aiguagim, step, cicling,
zumba, tonificació, etc.)
A banda d’això, l’Àrea d’Esports tornarà a dur a terme
aquest curs el pla municipal
‘Esport a l’escola’.. En el marc
d’aquest pla, els estudiants de
l’Escola Mestral i de l’Escola
Valdelors practicaran enguany
atletisme, natació, caiac i vela.
Descomptes per als veïns
empadronats
El consistori ha mantingut els
avantatges en les tarifes per
als empadronats al municipi
amb una antiguitat mínima

de dos anys. Així, s’aplica un
descompte del 5% a partir del
segon germà que realitzi una
mateixa activitat; i d’un 10%
a partir de la segona activitat
i a les persones majors de 65
anys.
A més, els inscrits a qualsevol
de les activitats organitzades
per l’Àrea d’Esports poden
fraccionar-ne en dos el pagament: pagar el 70% a l’octubre;
i el 30% al febrer, sense cap
recàrrec.
Més informació al web municipal: www.vandellos-hospitalet.
cat

Un total de 130 kg de peix, sobretot bonítols, és el que es va capturar en el concurs de pesca de curricà Trofeu Excm. Ajuntament, que
va tenir lloc el cap de setmana del
19 i 20 d’agost. El guanyador del
trofeu, organitzat pel Club Nàutic
Hospitalet-Vandellòs (CNHV), va
ser Antonio Casino. Daniel Isla
va quedar en segona posició; i Alberto Manzano, en tercera. Daniel
Isla es va endur també el premi a
la peça major, per haver pescat un
bonítol d’1,62kg.
A l’acte de lliurament dels guardons, al qual va assistir la regidora
d’Esports, Cristina Borràs, es va
honorar les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i
Cambrils amb un minut de silenci.

Medi ambient

Octubre 2017

CAMPANYA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE
RESIDUS PER ALS RESTAURANTS
Una quinzena d’establiments hi ha participat aquest estiu

T

enint en compte la seva preocupació
pel medi ambient i la seva voluntat
de millorar el reciclatge, en concret
de la fracció orgànica dels residus (FORM),
l’Ajuntament va dur a terme aquest estiu
una campanya de recollida porta a porta,
adreçada als grans productors de FORM
del municipi. En aquesta campanya hi van
participar 17 restaurants, als quals la brigada de Medi Ambient els va passar a recollir
aquest tipus de residus (restes de menjar,
tovallons de paper o de cuina) dos cops al
dia, des del 21 de juny fins a l’11 de setembre, que és el període de l’any en què més
volum de brossa es genera. Durant aquest
temps, es van recollir un total de 31.200 kg
de fracció orgànica.
Amb aquesta campanya, subvencionada per
la Generalitat de Catalunya, el consistori va
voler “evitar vessaments i males olors, residus fora dels contenidors i una saturació dels
contenidors soterrats que envolten la zona del
port esportiu”, ha explicat la regidora de Medi

Ambient, Celia Ruiz. L’objectiu últim d’aquesta iniciativa pilot, era, però, “millorar al màxim
la recollida de residus de fracció orgànica i fa-

cilitar-ne als grans productors aquesta recollida, perquè fos el més còmoda i àgil possible”,
ha apuntat la mateixa regidora. g

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

Un grup de suport als cuidadors de pacients amb
Alzheimer i altres demències
L’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
Vandellòs-Hospitalet de l’Infant,
amb la col·laboració de l’Associació d’Alzheimer Reus i Baix
Camp i de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
ha creat un Grup Psicoeducatiu
per a cuidadors de pacients amb
Alzheimer i altres demències.
Aquest grup sorgeix de la demanda d’alguns cuidadors, que
ens expressaven l’angoixa que
sentien per la situació que estaven vivint i pel desconeixement
d’aquesta malaltia i de com pot
afectar el seu familiar.
Consisteix en una sessió mensual, el 2n dijous de cada mes
de les 9 a les 10.30h, dirigida per
una educadora social (de l’Associació d’Alzheimer) a la Sala
Bonet Castellana de l’Hospitalet
(situada al Teatre-Auditori).
S’hi ofereix acompanyament
i orientació, per entendre els
canvis, tant conductuals com

físics del seu familiar; i un espai
confidencial en què conèixer
altres persones que estiguin
passant per la mateixa vivència, perquè puguin expressar
les seves emocions en un ambient comprensiu, confortable i
segur.

L’equip responsable està format
per una metgessa de família,
dues infermeres i una treballadora social de la nostra ABS.
Què volem aconseguir?
Amb aquestes xerrades s’intentarà transmetre coneixements

sobre aspectes concrets de la
malaltia, donar recursos per fer
front als problemes diaris en la
convivència, potenciar estratègies per a l’autocura emocional i física del propi cuidador, per poder
reduir així l’ansietat i l’estrès que
pot provocar aquesta situació.
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LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE
L’HOSPITALET DE L’INFANT

L

a Lliga Contra el Càncer
de l’Hospitalet de l’Infant va
néixer fa 21 anys i és una
delegació local de la Lliga Contra
el Càncer de les Comarques de
Tarragona i les Terres de l’Ebre. A
través d’aquestes delegacions locals, La Lliga pot arribar arreu del
territori. L’any 1996 un grup de veïnes del poble, entre les quals es
trobava Maria Cinta Barreno, van
creure oportú disposar d’aquesta
delegació. Segons ens ha explicat Barreno, en aquell moment
“el càncer no era una malaltia tan
coneguda com ara” i mitjançant
aquesta delegació podien ajudar
gent del poble que patia la malaltia: “Acompanyàvem a malalts
que ens demanaven ajuda a les
sessions de radiologia, els fèiem
companyia quan els derivaven al
que ara són els sociosanitaris i els
ajudàvem a tramitar a la Lliga de
Tarragona la petició de perruques,
visites mèdiques o a aconseguir
medicaments”.
Des de l’estiu del 2016 aquesta
entitat compta amb nous membres actius encapçalats per la
Gemma Arias, però l’essència és

la mateixa: “ajudar veïns que pateixen aquesta malaltia i acudeixen a l’entitat”. Des d’aquí actuen
com a intermediaris per tal que puguin accedir a la Lliga a Tarragona
i aquesta els pugui orientar i donar
suport a ells i a les seves famílies.
A més, aquesta entitat local també
actua com a “canal per donar a conèixer la malaltia al poble així com
els avenços en investigació i la importància de la prevenció i el tractament”, segons ha afegit Arias.
D’altra banda, la delegació de la
Lliga contra el càncer de l’Hospitalet fa una tasca molt rellevant

de recaptació de fons, a través
d’actes lúdics, esportius o educatius, que van destinats a la Lliga
de Tarragona, per subvencionar
accions que realitza a tota la província. Aquest any, precisament,
ha signat un conveni amb l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament del municipi, per organitzar activitats esportives durant l’any per recaptar
diners per aquesta causa.
La delegació de Lliga Contra el
Càncer a l’Hospitalet està formada
per voluntaris del municipi i “oberta a tothom que vulgui col·laborar
o aportar idees per tal d’arribar al
màxim de gent possible”. g

REMENAT DE BACALLÀ AMB
PATATES XIPS I CEBA DE FIGUERES
CARAMEL·LITZADA
CUINERA: Manuela Cano • RESTAURANT: Taberna Nevada

INGREDIENTS

2 ous
20 cl de crema de llet
2 escalunyes (“chalotas”)
Pebrot de romesco
Cebes de Figueres
caramel·litzades
Pebre de la Vera
Una patata
Oli d’oliva
Un all
Julivert
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Membres actius de la delegació
Presidenta: Gemma Arias
Secretària: Silvia Brull
Tresorera: Mª Mar Vicente
Vocals: Yolanda Vicente
Rosa Mª Hierro
DADES DE CONTACTE
Telèfon de contacte: 646888283
Correus electrònics:
info@lligacontraelcancer.cat
gemmaarias@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.
com/LLIGA123/
Twitter: https://twitter.com/LligaCancerTGN (@LLigaCancerTGN)
Adreça: Av.Catalunya,11 entresòl 1
43002 Tarragona

Cuina

80g de ventresca de bacallà
dessalat

DADES DE L’ENTITAT

ELABORACIÓ

- Sofregim l’all i les escalunyes en oli d’oliva fins a enrossir. Hi afegim el pebrot de romesco i tot seguit el bacallà a làmines i sense pell
i ho deixem confitar a foc lent.
- Batem els ous amb la crema de llet i ho afegim al sofregit. S’ha
de quallar al bany maria per aconseguir la textura cremosa d’un
remenat.
- Després, pelem la patata, la tallem a la mandolina i la confitem
amb oli a 80 graus. Un cop confitada la deixem reposar.
- Per fer les xips de patata, les fregim a foc fort, 180 graus. Fregim
també la pell del bacallà fins que quedi cruixent.
- Per caramel·litzar la ceba de Figueres, es talla molt fina i es confita
a foc lent amb espècies i vinagre de Mòdena durant una estona. Un
cop hagi reduït el suc hi posem la part proporcional de sucre i ho
deixem reduir fins obtenir una melmelada brillant.
- Per emplatar, col·loquem el remenat de bacallà al plat, les patates
xip, la pell cruixent del bacallà i la ceba caramel·litzada. Finalment,
hi afegim uns polsims de pebre de la Vera.

DATA DE NAIXEMENT DE LA
DELEGACIÓ: 1996
PRINCIPALS ACTIVITATS:
Facilitar el contacte entre persones
que pateixin càncer al municipi i la
Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de
l’Ebre; difusió d’informació relacionada amb la malaltia; i recaptació de fons a través d’activitats
realitzades al municipi com poden
ser: el festival de final de curs de
l’escola de Dansa organitzat per
l’entitat Sempre en Dansa, la paella
popular de les festes de Sant Roc
d’aquest 2017, la Setmana Solidària organitzada pel casal de joves
de l’Hospitalet o la venda loteria de
Nadal.

Comunicació
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Pep Poblet: músic

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

Pep Poblet és un músic català que ha format part de grups
com La Salseta del Poble Sec o l’Orquestra Maravella i ha
treballat amb cantants com Lluís Llach, Marina Rossell o David Bisbal. Del 1996 al 2004 va integrar la Banda del Terrat
i va participar als programes de TV3 d’Andreu Buenafuente.
Aprofitant que és un enamorat de la platja del Torn, el vam
convidar als nostres estudis.

Com vas descobrir l’Hospitalet de l’Infant?
Gràcies a la recomanació d’un bon amic tarragoní, com és en Fermí Fernández. Quan
treballàvem junts en el programa d’en Buenafuente, em parlava del Torn. Tots dos som
naturistes i em va dir: “Has d’anar al Torn
perquè quedaràs fascinat”. Jo sóc de la plana
de Vic i des de 7 o 8 anys puc dir que hem
canviat la Costa Brava per la platja del Torn.
Saps com vam saber que estaves per aquí?

Et sona una fotografia que vas fer d’un saxo
amb l’aigua de fons?
I tant! A més és molt bo perquè sóc molt
instagramer, en penjo moltes, de fotografies.
A Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall
de Llors els encanten i les comparteixen.

i DVD’s en directe. Els DVD’s són dos directes de saxo i piano i es van emetre per la
Xarxa de Televisions Locals. Ja són 7 anys
amb en Nitu Figueras compartint escenaris i
projectes i aquest últim ampliant la formació
amb la Txell Sust.

Quins projectes musicals tens per enguany?
Aquest any al mes de març vaig estrenar nou
disc junt amb la Txell Sust i en Nitu Figueras. Amb ell porto ja tres projectes, aquest
últim, el Versió Original i el Elles. Són CD’s

Per la gent que encara no tingui el disc o
que estigui interessada a tenir-lo, on el poden trobar?
Als concerts en directe i al web www.peppoblet.com. L’enviem a casa i donem la possibilitat d’entregar-lo signat.

“El Quiosc” de la Ràdio
compleix 6.000 programes

Un documental sobre l’edifici
de les escoles velles

El 20 de setembre el magazín matinal de Ràdio l’Hospitalet, “El Quiosc”,
va arribar als 6.000 programes. Columna vertebral de la ràdio amb notícies, entrevistes i concursos, el programa pretén informar i entretenir
des d’un punt de vista local i pròxim.

A poques setmanes de la inauguració de la Casa de Cultura Blanca
d’Anjou els mitjans de comunicació locals, Televisió de Vandellòs i
Ràdio l’Hospitalet, estan treballant en un documental en què es narra la història d’aquest edifici des de la seva inauguració, l’any 1957,
com a centre docent i com a hotel d’entitats i casa de cultura.

Amb quatre hores de durada, “El Quiosc” intenta ser l’altaveu ciutadà
per tal que els oïdors sentin el municipi més seu, el teixit comercial més
proper i les administracions i entitats més transparents.
Tal com explica Estrella Botello, cap de redacció d’aquest mitjà local:
“Més de 15.000 entrevistes, uns 1.000 col·laboradors, 24.000 seccions, 1.200 patrocinadors i tota l’audiència que ens ha acompanyat durant aquests 29 anys, han fet possible que el ‘El Quiosc’ hagi complert
aquests 6000 programes”.
SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:

www.vandellos-hospitalet.cat

Des d’aquesta data, l’edifici ha albergat diverses entitats i institucions, com són les escoles, l’institut o la seu de Foment Cultural o de
Ràdio l’Hospitalet. A través de diversos testimonis, de professors i
de responsables de diverses entitats, i de fotografies, el documental
recorda tots els usos que ha tingut aquest emblemàtic edifici al llarg
dels anys. El documental es podrà veure, en pantalla gran, el mateix
dia de la inauguració a la sala d’actes del nou equipament cultural.

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio L’Hospitalet de L’Infant
Televisió de Vandellòs
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Serveis
DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Mar Muñoz Seves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/06/2017
David Amaya Linares  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/06/2017
Aitana Mishell Paladines Saldaña,  . . . . . . . 16/06/2017
Antonio Martínez Rodríguez  . . . . . . . . . . . . 21/06/2017
Thea Elena Taran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/07/2017
Mia Desumvila Justicia  . . . . . . . . . . . . . . . . 14/07/2017
Adrià Díaz Castellnou  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/07/2017
Mohamed el Faik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/07/2017
Janna Azoui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/08/2017
Blau Trepat Castellví  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/08/2017
Victor Jianu Juárez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/08/2017
Aina Pons Salamó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/09/2017
Noam Martín Deniau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/09/2017
Mohammed Amin Chari . . . . . . . . . . . . . . . .21/09/2017
Matías Ventura Rodríguez,  . . . . . . . . . . . . . 22/09/2017
Nit Torres Gil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/09/2017
Emma Adell Calvera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/09/2017

Octubre 2017

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL
HORARI D’HIVERN - FINS AL 23 DE JUNY DE 2018

DEFUNCIONS:
Antonia Escoda Monner  . . . . . . . . . . . . . . . 13/06/2017
Pepita Sancho Llaó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/06/2017
Joana Saladié Martí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01/07/2017
Teresa Tomàs Picó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/07/2017
Miquela Benaiges Benaiges  . . . . . . . . . . . . 17/07/2017
Joana Alcarraz Vernet  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/07/2017
Enrique Garcia Guinart  . . . . . . . . . . . . . . . . 26/07/2017
José Acuña Calvo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/07/2017
Francisco Margalef Vernet  . . . . . . . . . . . . . 20/09/2017
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L’HOSPITALET
— VANDELLÒS
L’HOSPITALET
— VANDELLÒS
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Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
Antena del Coneixement URV ........... 670 50 21 77
BASE..................................................... 977 82 34 59
Biblioteca de l’Hospitalet ................. 977 82 21 22
Biblioteca de Vandellòs ................... 977 82 45 12
Ca la Torre ........................................ 977 82 08 37
CAP L’Hospitalet ................................ 977 82 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
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
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Dades actualitzades 02/10/2017
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . . 5259
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Població disseminada . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6435
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MATRIMONIS:
Carlos Javier Marrero Montesdeoca i
Beatriz Gómez Cornejo  . . . . . . . . . . . . . . . . 21/07/2017
Adrià Valle Terme i
Laura Esparre Garcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/07/2017
Antonio Rojas Quesada i
Marta Trillo Lozano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/08/2017
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L’HOSPITALET — VANDELLÒS

CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT: Telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (L´Hospitalet).

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

Recepció del pregoner, Joan Domènech. FOTO: JUDIT BRÚ

XXII Clotxada popular. FOTO: ASSUMPTA LLOP

Plantada de gegants i capgrossos. Foto: ROGER SALADIÉ

Ginkana XXL. Foto: ROGER SALADIÈ

Diada de Catalunya a l’Hospitalet de l’Infant. Foto: ROGER SALADIÉ

Diada de Catalunya a Vandellòs. Foto: ISABEL MERLOS

XIV Rústic Festa. Foto: ROGER SALADIÉ

Una activitat dels Casals d’estiu. Foto: ÀREA D’ESPORTS

XII Cuines del món. Foto: ISA MERLOS
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Participants de la caminada popular de la Festa Major de Masriudoms. Foto: COMISSIÓ DE FESTES

Sopar de germanor per la Festa Major de Masriudoms. Foto: ROGER SALADIÉ

Festa de l’escuma per la Festa Major de l’Almadrava. Foto: ROGER SALADIÉ

Actuació dels Diables de Vandellòs per la Festa de l’Almadrava. Foto: ROGER SALADIÉ

31è Aplec de sardanes a la vora de la mar. Foto: ROGER SALADIÉ

Voluntaris de la Setmana de la Joventut Solidària. Foto: ÀREA DE JOVENTUT

Concentració silenciosa pels atemptats de BCN i Cambrils a l’Hospitalet. Foto: BEATRIZ HIGUERAS

Concentració silenciosa pels atemptats de BCN i Cambrils a Vandellòs Foto: TVV

XXVII Milla Urbana de Vandellòs. Foto: FRANCESC MADURELL

Open Festes Majors l’Hospitalet Pitch&Putt La Figuerola. Foto: R. SALADIÉ
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FESTA MAJOR DE L’HOSPITALET

Pregó a càrrec de Christiane Leruth. Foto: ISABEL MERLOS

Festa Holi Dolly. Foto: COMISSIÓ DE FESTES

Reconeixement als avis que fan 80 anys. Foto: TEO CASTILLO

Guanyadors del concurs de fotografia de la Festa Major. Foto: MARTA HERNÁNDEZ

Premi de Recerca Jove del CELHI per a Sandra Miralles. Foto: TEO CASTILLO

Fideuà popular. Foto: ROGER SALADIÉ

Pujada a peu a l’ermita de Sant Roc. Foto: ROGER SALADIÉ

XXXI Nit de Foc. Foto: M. CRISTINA CALZAS

Lliurament de productes del Casal d’avis de l’Hospitalet a Càrites. Foto: JUDIT BRÚ

Sortida cultural de les Jornades europees de patrimoni. Foto: CELHI
LA
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Sardanes a la Plaça de Baix de Vandellòs per la Festa Major de l’any 1945. Foto cedida per Angelina Barceló

