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Ens trobem a les portes d’un nou Nadal, en què més enllà de qualsevol
altra consideració, volem que viviu unes festes familiars, plenes de salut
i de benestar.
La celebració d’aquestes dates acostuma a anar envoltada d’una aura
de consumisme, d’un gran desplegament mediàtic i publicitari d’uns
valors que, de manera edulcorada, voldríem tots que fossin presents tots
els dies de l’any, en qualsevol espai i que afectessin tots els col·lectius
quan desitgem als nostres conciutadans pau, fraternitat i felicitat.
En aquest entorn, el nostre consistori ha aprovat un nou pressupost
que és l’eina bàsica de les actuacions a desenvolupar al llarg del nou any. Un pressupost que té com a principal
finalitat continuar ampliant i millorant la gamma de serveis de què gaudim els veïns; i fer-los més eficients per
a aconseguir un futur, econòmicament i socialment, més sostenible.
L’objectiu de l’administració pública ha de ser de nodrir de més i millors serveis als ciutadans i aquesta és la voluntat municipal que ha d’aprofitar la situació actual per preparar el municipi del futur. Per aquesta raó, s’està
fent una especial incidència en els serveis a la gent gran en forma de residències, i en els adreçats als més petits,
per tal que gaudeixin dels millors espais per formar-se i els seus professionals puguin desenvolupar la seva tasca
en les millors condicions.
Amb aquestes actuacions i amb d’altres no menors que no sempre són competència pròpia de l’Ajuntament,
intentem que amb mesures sobre l’habitatge, la connectivitat, la mobilitat, la seguretat... tots els segments de la
societat pugueu desenvolupar el vostre projecte vital i la vostra tasca a casa... al vostre poble i al vostre municipi.
Esperem que el nou any ens porti els millors desitjos tant personals com col·lectius.
Bones Festes!

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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ENTREVISTA A LA REGIDORA
CRISTINA BORRÀS

“

Obrir les residències per a la gent
gran és un repte i una necessitat

Segons va assegurar, a principis de 2018 es
posarà en funcionament la residència per a la
gent gran de Vandellòs…
Sí, ja falta poc. És un projecte que em fa molta
il·lusió que es faci realitat, com també el de la residència de la 3a edat de l’Hospitalet de l’Infant.
Obrir aquests equipaments és un repte i una necessitat. Volem que la gent gran pugui accedir a
tots els serveis i no hagi de desplaçar-se a altres
poblacions, que no hagi d’abandonar el municipi i pugui encarar la recta final de la seva vida a
prop de la família, en el seu entorn.
Expliqui’ns les característiques de la residència de Vandellòs.
Tindrà 15 places i serà un centre acreditat per la
Generalitat de Catalunya per atendre a persones
beneficiàries de les prestacions econòmiques vinculades a la Llei de Dependència. Hem demanat
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que hi hagi places concertades i estem pendents
de la seva resposta. Les persones interessades en
les places han d’adreçar-se als Serveis Socials de
l’Ajuntament per informar-se dels ajuts existents
en funció del grau de dependència.
I, com deia abans, també hi haurà una residència per a la gent gran a l’Hospitalet de
l’Infant, oi?
Sí, al pressupost municipal de 2018 tenim prevista una partida per convocar un concurs d’idees per tirar endavant aquest projecte, perquè amb
la residència de Vandellòs no podem cobrir tota
la demanda de places que hi ha al municipi.
On estarà situada?
La idea és construir un nou edifici per acollir
aquesta residència a la zona on hi ha el centre
de dia i el casal d’avis. Creiem que és important
que estigui al centre del poble, perquè els usuaris
puguin participar en les activitats que s’hi organitzen i integrar-se en la vida diària.
Com serà?
Tindrà unes 45-50 places, que és el nombre recomanat en funció de la nostra població, segons
un estudi que ens van fer. I hi tindran cabuda
no només les persones grans dependents, que
necessiten places de residència assistida; sinó
també aquelles persones majors que busquen
tranquil·litat, vigilància i confort però que no volen renunciar a viure de manera autònoma. Per
aquestes persones hi haurà habitatges tutelats,
apartaments totalment independents integrats
en un complex amb serveis domèstics, hotelers
i assistencials.
Parlem ara de l’Àrea d’Esports. Quines millores s’han fet enguany a les instal·lacions?
Hem canviat el terra dels pavellons de l’Hospita-

“

Per a la regidora Cristina Borràs, la seva feina al capdavant dels departaments
de Serveis Socials i d’Esports de l’Ajuntament té un denominador comú:
“l’afany de millora de la qualitat de vida de les persones i, especialment, dels
col·lectius més necessitats, com el de la gent gran i els joves”. A aquests
col·lectius hi dedica “els majors esforços”, assegura.
let i de Vandellòs; i hem arranjat els vestidors
del gimnàs d’Hifrensa i del pavelló de Vandellòs. També hem posat seients a les graderies
del camp de futbol de l’Arenal, on hem instal·
lat un marcador; i hem renovat alguns dels lavabos de l’alberg esportiu Àster. Per l’alberg,
hem comprat lliteres i altres materials que
s’havien de renovar. Cal tenir en compte que
les instal·lacions esportives s’utilitzen molt.
Així doncs, hi ha previstes més millores per
l’any vinent?
Tenim previst millorar la zona de benestar de
la piscina municipal coberta (el jacuzzi i la sauna), la climatització del pavelló de l’Hospitalet
de l’Infant i la il·luminació del camp de futbol
de l’Arenal. Això últim, en resposta a la demanda que ens havien fet els usuaris i les entitats. A més, canviarem les finestres del pavelló
d’Hifrensa, entre altres actuacions.
L’any que ve també hi haurà novetats en
l’oferta d’activitats esportives?
Sempre estem buscant activitats dirigides noves, perquè els usuaris tinguin una oferta el
màxim de variada; i també organitzem tallers
puntuals amb professionals externs, com el
d’abdominals hipopressius i coaching esportiu
que hem posat a l’abast de la gent recentment.
D’altra banda, estem treballant per oferir rutes de senderisme per Vandellòs, amb la col·
laboració del Centre Excursionista Serres del
Mestral.

Algun esdeveniment esportiu nou en el calendari de 2018?
Ara estem ultimant l’organització de diversos esdeveniments, entre els quals hi ha un raid amb
moto, l’Eutiches Book, que tindrà com a punt
de sortida i d’arribada l’Hospitalet de l’Infant.
Es disputarà els dies 23 i 24 de març i consistirà
en un recorregut de 600 km per la demarcació a
completar en 12 hores. La participació serà oberta a tothom.
I continuarem oberts a donar suport a les entitats en l’organització d’esdeveniments esportius
que també tinguin una repercussió econòmica i
turística.
En relació amb les entitats, enguany ha signat
acords amb diverses associacions...
Sí, sobretot convenis de col·laboració de tipus
social, com els que hem firmat amb l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia de l’Hospitalet de
l’Infant, l’Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya Contra el Càncer de Tarragona
i l’Escola la Muntanyeta-Associació Provincial
de Paràlisi Cerebral, per cedir-los gratuïtament
la piscina coberta; o amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de
l’Ebre, per recaptar diners en la Cursa de Sant
Silvestre en benefici d’aquesta entitat. D’altra
banda, amb l’Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors tenim previst
tornar a col·laborar a principis de l’any que ve
per dur a terme accions que serveixin per promocionar el comerç local.
LA
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Cristina Borràs

DESPRÉS DEL 21D

J

a sabem com hem arribat fins a
aquesta convocatòria d’eleccions
al Parlament de Catalunya, la pregunta que ens fem ara, i per a la qual
no tindrem resposta fins al dia 21, és
què haurem decidit els catalans i catalanes. En definitiva, a hores d’ara no
sabem si podrem sortir d’aquest camí
sense sortida o si podrem començar a
treballar per tirar endavant polítiques
tant a nivell social com econòmic.
Fent un seguiment de les en-

questes veiem que donen un resultat
molt ajustat entre el sector independentista i els que no estem a favor de la
independència. També vaticinen que hi
haurà una participació molt alta i que un
dels partits que en sortirà reforçat serà
el PSC.
Des del PSC, tenim clara quina
és la nostra proposta: treballar i aconseguir tornar a situar les institucions del
nostre autogovern dins la legalitat, tornar a posar la política al servei de tots

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet

els ciutadans de Catalunya, en resum,
obrir una nova etapa que deixi enrere la
confrontació política i social.
Ens cal diàleg i negociació per
trobar les solucions a les nostres reivindicacions. Estem convençuts que una
gran majoria dels catalans i de les catalanes volem tirar endavant la reforma
constitucional que ens permeti millorar
el nostre autogovern dins d’una Espanya Federal.
El nostre primer secretari i candi-

dat a la presidència té molt clar el full
de ruta que hem de seguir per aconseguir-ho. Treballar i desenvolupar un
govern inclusiu, des de l’esquerra al
centre, progressista, catalanista i reformista. “Un govern que ens reconciliï als
catalans i catalanes, que ens reconciliï
amb la resta d’espanyols i amb el progrés econòmic.”
No voldria acabar sense desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal i
un venturós 2018.
Ens podeu seguir a les nostres
xarxes socials.

Mònica Boquera

IN AETERNUM

E

n aquests moments mirem al futur
més immediat i els nostres governants presenten els projectes per
al 2018. A destacar una nova inversió milionària en una segona residència per a
la gent gran. Probablement esdevindrem
un dels pocs municipis, per no dir l´únic,
que amb poc més de 6.000 habitants
comptarà amb dues residències. Quina
llàstima no haver pogut debatre sobre
aquest aspecte, i parlar obertament so-

bre quantes residències havíem de tenir,
sobre la seva ubicació o sobre el model
de gestió de les mateixes.
El mateix succeeix amb la instal·
lació de la fibra òptica: se’ns va explicar
que s’havia de sol·licitar un préstec de
mig milió per portar-la a terme, i ara resulta que s’ha de demanar un segon crèdit
per continuar.
Els nostres governants sempre
s’han negat a explicar quines serien les

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

inversions que volien fer en aquest mandat. El resultat: tot plegat s’ha convertit
en un serial on la informació es dóna per
capítols; essent impossible saber l’argument de la pel·lícula i com acabarà.
Segur que no hi ha mala fe, ni
mala gestió. Però aleshores, per què no
s’expliquen les coses com són?. Potser
perquè amagant la informació és més
fàcil ostentar el poder, i junts podrem dir
allò de vivat Imperator in aeternum! a la

vegada que ens conjurem per tal que el
gran “Manitú” dels ingressos municipals
continuï amb una llarga i pròspera vida.
Mentrestant... que no ens falti la paraula màgica: transparència; oportunament
condimentada amb un polsim de diluïda
mà estesa i agredolç diàleg.
Tot i la grisor actual del nostre Consistori, des del nostre grup us desitgem
un 2018 ple de color, bons moments i
projectes engrescadors. Bones Festes!

Manel Barceló

LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS!

U

n altre cop els Catalans ens
enfrontem a un context de repressió i d’amenaces per part
del govern espanyol, un altre cop ens
trobem davant d’un escenari, les eleccions del 21 de desembre, que, tot i
que no és el desitjable, ens crida a la
mobilització i a l’ús de la nostra millor
arma: els vots i la democràcia. Aquestes ni són les nostre eleccions ni són

legitimes, però no anar-hi és caure
en derrota i abandonar el camí que
portem tant temps recorrent i que tant
esforç ens ha costat.
En un context democràtic és
anormal tenir persones a la presó i
és del tot intolerable que hi hagin presos polítics per defensar unes idees
que representen la majoria dels ciutadans de Catalunya. Mentre hi hagi

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

representants del poble i dirigents a
la presó o patint exili, no tindrem normalitat ni garanties democràtiques.
Tot i el context actual i les intencions
del govern del PP de crear crispació i
tensions, Catalunya és i serà una societat cívica, pacífica i amb una ferma
convicció democràtica.
Des d’Esquerra Republicana
seguirem mobilitzats, fent costat al

nostre govern i al seu legítim president, denunciant l’empresonament
dels nostres consellers i dels Jordis i
construint la república catalana justa,
lliure i neta.
El proper 21D defensarem, un altre cop, la nostra república, la llibertat
dels presos i la legitimitat del nostre
govern. EL 21D reguanyem la independència!

Sílvia Pujol

¿Y PARA ESTO?

T

oda acción tiene una reacción, y
por tanto consecuencias.
La tozuda realidad ha puesto a cada uno en su lugar, y los hechos
han demostrado que en Cataluña se
había hecho de la ensoñación y la mentira, las piedras angulares de un singular ejercicio de ingeniería social. Tanto
es así que muchos asumieron alegremente que una independencia low cost
era posible, que en la República Catalana se atarían los perros con longaniza.
Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

Hoy Cataluña es sin duda más
pobre, se han marchado más de 2.500
empresas (el equivalente al 37% del
PIB catalán) y el Gobierno de España
ha tenido que intervenir la Generalitat
para restituir la legalidad, obligado por
un Govern instalado en la desobediencia permanente y hoy prófugos o en
la cárcel. La aplicación del art. 155 ha
sido capaz de devolver la tranquilidad,
tan sólo amenazada por lo que puedan
depararnos las elecciones del 21D, que

I
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economía catalana, para garantizar una
enseñanza, para ofrecer una sanidad
de primera... otro gallo nos cantaría.
Lo malo de gobernar desde el sectarismo, como han hecho desde ERC y
PDeCAT, es que al final los que acaban
perdiendo son los ciudadanos de a pie.
Ha llegado el momento de hacer una
profunda reflexión y ver qué queremos
los catalanes para el futuro.
Desde el PPC, os deseamos felices fiestas.

Elidia López

COMENÇA LA CAMPANYA DE NADAL

amb aquesta una nova campanya
electoral en què hi haurà pocs programes electorals a l’ús. Més aviat
hi haurà una guerra de banderes, però
poques perquè s’acabi la desigualtat social, per demanar treball i dignitat per als
ciutadans, per acabar amb la corrupció.
I després del dia 21, què? Per formar govern estaran per davant els problemes socials, econòmics i identitaris
o només prevaldran les conveniències
partidistes?
Després del dia 21, els diputats es

obviamente pueden generar dos escenarios: un vuelco constitucionalista que
traiga aire fresco a una comunidad que
ha sido demasiado tiempo gobernada
por nacionalistas, o, mucho peor, una
vuelta a la casilla de salida, hacia el
victimismo, la reivindicación permanente, la inestabilidad política y la fuga de
empresas.
Y total… ¿para esto? Si la Generalitat hubiera dedicado sus esfuerzos
a gobernar para todos, para impulsar la

posaran a debatre de nou les més de 30
lleis que han estat segrestades, en contra de la voluntat del Parlament de Catalunya, a instàncies del govern del PP
o les donarem per perdudes? Pactarà
l’esquerra per a restablir totes aquestes
lleis de caire social per fer-les efectives
o prevaldran els interessos de partit?
Es treballarà per una millor sanitat
catalana o acabaran de carregar-se-la,
com a altres zones de l’estat governades per la dreta.
Es continuarà treballant per una

educació més justa, perquè també els
i les joves sense prou recursos puguin
accedir a totes les branques de l’ensenyament o retallaran un cop més les
beques. Continuaran parlant d’adoctrinament perquè el que en realitat volen
es fer desaparèixer la nostra llengua o
acceptaran l’èxit del sistema educatiu
català.
Què passarà si acaben guanyant
les formacions independentistes? Es
podrà formar govern a Catalunya o continuarem amb l’aplicació del 155 per

poder controlar les nostres institucions
sense la necessitat de guanyar unes
eleccions?
Sortiran els presos i podran tornar
els exiliats, acusats de rebel·lió, per tenir un judici just?
Des de la nostra petita parcel·la
representativa l’únic que podem fer és
animar tothom a parlar el dia 21 amb el
seu vot.
I com no, desitjar-vos unes molt
bones festes de Nadal; i esperar que es
puguin complir els nostres desitjos.

Episodis de la nostra història

Desembre 2017

FERRAN JOVÉ I HORTONEDA (1929-2017)
Joan Vernet i Borràs
El dia 24 d’agost, Ferran Jové i Hortoneda
moria a les Borges del Camp, la seva
vila nadiua. Historiador i erudit, fou autor
de l’onomàstica del terme municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Fill d’una família nombrosa i humil, en Ferran
només va poder cursar els estudis primaris,
tanmateix, el seu afany pel saber i la cultura
el convertí en un reconegut investigador
autodidacte en el camp de l’assaig històric,
geogràfic i l’estudi de l’onomàstica.
Ferran Jové fou corresponsal als diaris
Avui, El Correo Catalán i Diario Espanyol
de Tarragona. També fou membre
d’associacions d’àmbit comarcal, com de la
junta del Centre d’Estudis Comarcals Josep
Iglésies, Òmnium Cultural del Baix Camp i
assessor del Centre d’Estudis Riudomencs.
Per iniciativa del Dr. Enric Moreu-Rey,
Ferran Jové, conjuntament amb Ramón
Amigó, Albert Manent, Artur Bladé i d’altres,
fou fundador de la Societat d’Onomàstica,
amb l’objectiu de recollir i inventariar els
noms de llocs i de persona que, pels grans
canvis demogràfics i econòmics, podrien
quedar esborrats de la memòria col·lectiva
per sempre.
Així doncs, és autor de la Toponímia de les
Borges del Camp (premi Eduard Brossa),
de la Història i onomàstica de Riudecols
i agregats, les Irles i les Voltes, i de la
Onomàstica de la vila i terme de Mont-roig
del Camp.
Pel que fa al seu vessant d’historiador, cal
destacar la biografia de Maties de Vall i
Llaberia, mariscal carlí (1802-1872) (premi
Pedrol Rius), pel qual hagué de consultar a
França part de la documentació en què es
basa aquest estudi.
En referència al seu treball sobre
l’Onomàstica del municipi de Vandellòs,
l’extensió del terme i de nuclis de població
li comportà el guiatge d’un considerable
nombre de col·laboradors locals.
Com a bon excursionista que era, va recórrer,
a peu, tots els racons del nostre terme
municipal, acompanyat de guies locals, per
a tenir-ne una més exacta coneixença. Va
entrevistar molts veïns i veïnes del terme
que l’informaren del nom de les cases
dels nuclis del municipi, tant dels habitats
com de les aldees deshabitades. En
Ferran, pacientment, anava anotant tota la
informació que li facilitaven.
Tots els seus col·laboradors van poder
gaudir del tracte exquisit d’un home discret,
respectuós i molt generós, ja que cal dir
que aquest treball el feu d’una manera

totalment desinteressada, sense cap tipus
de retribució econòmica.
També va dedicar moltes hores a la
consulta de l’Arxiu Municipal i Parroquial
de Vandellòs, l’Arxiu Comarcal del
Priorat, a Falset; l’Arxiu de la Casa
Ducal de Medinaceli a Catalunya, al
Monestir de Poblet; l’Arxiu Històric
Comarcal de Valls i l’Arxiu Històric de
Tarragona.
Igual que totes les seves obres,
l’Onomàstica de Vandellòs és un treball
meticulós, pacient i rigorós. El llibre consta
d’una llarga introducció, un bon resum de la
història i geografia del terme municipal, que,
tal com assenyala el Dr. Carles Maristany
en el pròleg, “a la vegada que demostra el
seu coneixement sobre el terme estudiat,
permet al lector, sobretot al foraster, gaudir
d’una visió general del territori i de l’evolució
dels seus nuclis de població, de les activitats
econòmiques, dels conreus i dels canvis
demogràfics”.

L’Onomàstica de Vandellòs fou la darrera que
va tutoritzar el gran mestre en onomàstica,
el seu amic Sr. Ramon Amigó. Es tracta de
l’única obra d’onomàstica dels pobles del
Baix Camp que ha merescut l’honor de ser
publicada per l’Institut d’Estudis Catalans.
Per al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant significa una obra de gran
valor, que mereix tot el nostre agraïment,
ja que els canvis econòmics del municipi,
l’abandonament de la majoria de les
finques del terme, així com els canvis
demogràfics, el despoblament de Remullà,
Masvalentí, Fatxes, Gavadà i Castelló,
a més de l’arribada de moltes famílies
foranes, comportaria el desconeixement
i la pèrdua de la memòria col·lectiva de la
majoria de topònims del nostre municipi.
Es tracta, doncs, d’una obra molt valuosa
per a transmetre’n la memòria als nostres
descendents.
Ferran, moltes gràcies pel teu llegat.
Descansa en pau.
LA
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LA CASA DE CULTURA BLANCA D’ANJOU OBRE
LES PORTES A L’HOSPITALET DE L’INFANT
Aquest nou equipament acull els mitjans de comunicació municipals, el Casal d’Entitats
i el Casal de Joves al poble

E

l dissabte 11 de novembre es va
inaugurar la Casa de Cultura Blanca d’Anjou a l’Hospitalet de l’Infant.
Els assistents a l’acte oficial d’obertura
d’aquest nou equipament cultural, que a
causa del vent es va haver de celebrar a
l’interior, a la sala d’actes, van poder visitar
les instal·lacions del nou edifici, que acull
els mitjans de comunicació municipals, el
Casal d’Entitats i el Casal de Joves.
Es tracta d’”un nou espai que ha de ser viu i
dinàmic, un centre neuràlgic en la vida quotidiana del poble, en la seva vida cultural i
associativa” va dir l’alcalde, Alfons Garcia,
durant el seu parlament.
Aquest projecte ara materialitzat és fruit
del concurs d’idees que va convocar l’Ajuntament l’any 2014. A aquest concurs s’hi
van presentar una dotzena de projectes. El
tribunal, que incloïa representació del Departament de Cultura, del Col·legi d’Arquitectes, dels serveis tècnics i jurídics municipals, així com de les formacions polítiques
presents en aquell mandat al consistori,
va triar com a guanyador el projecte titulat
“Plaça Cívica”, signat pels arquitectes Jordi
Carreras i Roser Ollé, tal com va recordar
l’alcalde.
LA
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Foto: RAMÓN CASADÓ

Característiques de l’edifici

És un edifici de 1.800 m2 de superfície construïda, aproximadament, de planta baixa i
dues plantes pis, amb una porció de planta soterrani. Té forma de “u” en planta i genera un
espai lliure exterior, a mode de plaça, oberta
cap al carrer de les Escoles, on hi ha l’accés
principal a l’equipament.

Els mitjans de comunicació municipals ocupen
part de la planta baixa i part de la planta primera, mentre que el Casal de Joves està ubicat exclusivament a la planta primera. La part
corresponent al Casal d’Entitats disposa de
cinc locals independents a la planta segona de
l’edifici (un per al Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant, un per a la Coral Arsis, un per

Actualitat
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Espais amb nom propi
Aquest nou equipament municipal ha estat batejat amb el nom de “Casa de Cultura Blanca
d’Anjou” en homenatge a la mare de l’infant
Pere d’Aragó, fundador de l’hospital monumental que va donar peu a l’actual poble de l’Hospitalet de l’Infant, segons ha explicat l’alcalde,
Alfons Garcia.
Hi ha tres espais del nou edifici que també tenen nom propi: la Sala d’actes Ferrer Malet, en
homenatge al mestre de cases i responsable
de la construcció de l’Hospital Coll de Balaguer
de 1354 a 1367; un dels locutoris de l’emissora
municipal, en record a Xema Muriente Preciado, cofundador de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant;
i el local del Grup de Dones Blanca d’Anjou, que
manté la placa que ja tenia a les anteriors instal·
lacions, en reconeixement a la figura de la Cristina López Bo, fundadora i primera presidenta
de l’associació.

al Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant,
un per al Grup de Dones Blanca d’Anjou; i un
que compartiran l’AMPA Llastres, l’Associació
Voramar; el Ball de Diables de l’Hospitalet de
l’Infant i el Grup de teatre Quo Vadis).
A la planta baixa hi ha uns espais d’ús general,
com són una sala polivalent, una sala taller i

una aula d’assaig. I a la planta soterrani hi ha
cinc magatzems i un espai per a les instal·
lacions de l’edifici.
Al vestíbul hi ha instal·lada una intervenció
artística de Lourdes Fisa. Aquesta reconeguda artista plàstica ha realitzat un conjunt que
consta de quatre obres de gran format, inspi-

rades en la figura de la reina Blanca d’Anjou i
en documents reals de l’època.
L’edifici es considera molt eficient pel que fa
al consum d’energia i l’emissió de diòxid de
carboni a l’atmosfera, atès que obté una Qualificació Energètica CLASSE A, que és la màxima qualificació possible. g
LA
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UNA ESTACIÓ PER A LA RECÀRREGA RÀPIDA
DE VEHICLES ELÈCTRICS, A L’HOSPITALET
Finançada per la Generalitat de Catalunya i gestionada per l’Ajuntament

E

l municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant té una
estació per a la recàrrega
ràpida de vehicles elèctrics de 55
KW, que segons és previst entrarà
en servei aquest mes de desembre. La instal·lació està ubicada al
nucli de l’Hospitalet, al carrer Cementiri 6. Disposa de tres punts de
recàrrega, que permetran carregar
el 80% de la bateria d’un vehicle
elèctric en un període de temps
d’entre 15 i 30 minuts, segons el
model del vehicle.
Per a la instal·lació d’aquestes
infraestructures, la Generalitat de
Catalunya, a través de l’Institut
Català d’Energia (ICAEN), ha concedit una subvenció a l’Ajuntament
per valor de 40.000 euros, en el
marc del Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). Així
doncs, el consistori només haurà
de fer-se’n càrrec de la gestió.
Com a qualsevol estació de la
xarxa de recàrrega ràpida per a

Foto: TEO CASTILLO

vehicles elèctrics de Catalunya
(XarxaRapidaCat), als punts de
recàrrega de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, els ciutadans
hi podran accedir amb la targeta
emesa per l’Ajuntament o amb
qualsevol de les targetes emeses fins ara per les administra-

cions locals. I és que, gràcies a
l’acord entre l’ICAEN i els diferents ajuntaments i corporacions
locals, s’ha desenvolupat un sistema que permet que qualsevol
targeta d’identificació dels vehicles elèctrics de les que s’usa
a dia d’avui pugui desbloquejar

totes les estacions de recàrrega ràpida publiques que hi ha a
Catalunya. Això evita que l’usuari s’hagi de donar d’alta a cada
consistori i necessiti una targeta
específica per a cada estació de
recàrrega, i facilita els seu desplaçament per tot el territori. g

Millores als cementiris

L’Ajuntament ha realitzat un
seguit de millores al cementiri municipal de l’Hospitalet de
l’Infant: ha pavimentat la zona
d’accés, per on actualment circulen vehicles i persones; i, per
facilitar l’accés a les parts altes
dels nínxols, ha comprat unes
escales especials que estaran
sempre a disposició dels usuaris, ja que disposen del mateix

LA
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sistema que els carretons de
la compra dels supermercats.
També ha eixamplat algunes
voreres perquè hi càpiguen
aquestes escales.
Les millores continuaran l’any
2018. I al cementiri de Vandellòs també hi ha prevista la
construcció de columbaris i la
compra d’escales.

S’ha renovat l’asfaltat d’un
tram de la Via Augusta

El consistori ha dut a terme recentment unes obres de millora
de l’asfaltat en un tram de la Via
Augusta de l’Hospitalet de l’Infant que estava en mal estat, a
causa del trànsit constant de vehicles i del pas del temps.

El tram en qüestió transcorre des
de la intersecció del c/ Chirac
fins a la intersecció del c/ Serrets
dels Avencs, aproximadament, i

és propietat de l’Ajuntament. A la
resta de la via, el consistori no hi
pot actuar perquè forma part de
sectors urbanístics pendents de
desenvolupament.
Al tram arranjat, la corporació
municipal hi té previst reforçar la
senyalització vertical i horitzontal
i posar bandes reductores de velocitat, per incrementar la seguretat, l’any vinent.

Actualitat
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es propostes de fer millores
a l’Escola Mestral i d’instal·
lar una coberta retràctil a la
Sala Llorers de Ca la Torre han
estat les guanyadores del Pressupost Participatiu 2018. La primera
ha estat la més votada pels residents als nuclis de costa (l’Hospitalet i l’Almadrava); i la segona,
la més votada pels que viuen als
nuclis d’interior (Vandellòs, Masriudoms i Masboquera).
A més d’aquestes propostes,
l’Ajuntament ha escollit, per executar amb càrrec al pressupost municipal d’inversions de 2018, les tres
següents propostes més votades
als nuclis de costa: l’ampliació de
les voreres a tot el nucli de l’Hospitalet, la col·locació d’un parc infantil original a la sorra de la platja
de l’Arenal (entre la Pl. Dels Pins
i el camp de futbol); i la millora de
la pista Nova Llum de l’Hospitalet.
També ha triat les altres cinc propostes validades dels nuclis d’interior: el sanejament de les escales
del c. De Baix amb el c.Amunt de
Vandellòs; la millora de les senyalitzacions dels senders, direccions
a les cruïlles i la instal·lació de
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MILLORES A L’ESCOLA MESTRAL I UNA
COBERTA PER A LA SALA LLORERS DE CA LA
TORRE, LES PROPOSTES MÉS VOTADES
A la fase final del procés del Pressupost Participatiu de 2018

gràfics que interaccionin amb els
mòbils; mesures per reduir l’excés
de velocitat a tot el municipi; un alberg d’animals abandonats; i major
informació sobre recollida selectiva
als contenidors.

ros, aproximadament, i que garanteix com a mínim la selecció d’una
proposta dels nuclis de costa i dels
nuclis d’interior”, com constava en
les bases de la Guia del procés
participatiu.

cipi de 16 anys o més, el percentatge de votació ha arribat
al 4,02%. Un percentatge que
no ha complert les expectatives
de participació que tenia el consistori, que en aquesta edició ha
introduït algunes millores en el
procés, com ara l’opció de votar a través d’Internet. Per això,
l’alcalde, Alfons Garcia, ha reconegut que l’Ajuntament “ha de
treballar encara molt per continuar inculcant la cultura de participació en el veïnat i per apropar
l’administració a la ciutadania”.
“Avaluarem aquest procés participatiu amb deteniment i els
suggeriments que ens han fet
arribar els participants, per millorar-lo”, ha afegit.

“Una combinació de propostes,
seleccionades en funció dels vots
obtinguts i dels límits establerts,
amb un import total de 200.000 eu-

Tenint en compte que el cens
potencial era de 5.267 persones,
ja que en aquest procés podien
votar els empadronats al muni-

Els resultats i tota la documentació del procés es poden consultar a www.vandellos-hospitalet.
cat. g

S’ha instal·lat un sistema
d’avís a la població a
l’Almadrava

Tallers sobre el futur de Castelló
Amb motiu de la celebració del 20è
aniversari de l’Associació Masia de
Castelló, aquesta entitat ha organitzat, amb el suport de l’Ajuntament i
de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, uns tallers participatius
titulats “Com voleu que sigui Castelló?”, adreçats als veïns d’aquest
poble medieval del municipi, als
membres de l’Associació i a totes
les persones interessades a prendre-hi part.
Al primer, que va tenir lloc el passat 28
d’octubre, s’hi van recollir propostes
sobre com s’hauria de tractar el nucli, l’espai públic i el seu entorn; quins
usos s’hi podrien donar; què fer amb
les cases cedides i no cedides a l’associació; quins equipaments i serveis
serien necessaris, etc.

Al segon, que es va dur a terme el passat 25 de novembre, s’hi van presentar
les propostes recollides (també a través del web de la Masia de Castelló)
i es van començar a debatre. Com
que no va donar temps a posar-ne en
comú totes, hi ha previst organitzar un
altre taller participatiu, probablement al
gener.
Els resultats dels tallers participatius,
realitzats a Ca la Torre de Vandellòs;
i el posterior informe que s’elaborarà
servirà de base per redactar en el futur un pla especial en què es defineixin
els usos i les actuacions a realitzar en
aquest poble. L’encarregada d’elaborar aquest informe és l’estudiant Alba
Font, gràcies a un conveni de cooperació educativa signat per l’Ajuntament i
la Facultat de Turisme i Geografia de la
Universitat Rovira i Virgili (URV).

L’Ajuntament ha instal·lat un
sistema d’avís a la població
davant d’un risc nuclear al
nucli de l’Almadrava. Aquest
sistema es podrà utilitzar,
però, per a qualsevol altra situació de risc o emergència,
segons ha explicat el regidor
de Seguretat i Protecció Civil,
Frederic Escoda.
El projecte d’implantació
d’aquest sistema d’avís d’alta
potència inclou la integració
amb el sistema de megafonia existent als altres nuclis
del municipi (a Masboque-

ra, Masriudoms, Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant).
En concret, els elements que
s’hi han instal·lat són: una
sirena d’avís massiu a la població, una estació meteorològica en el punt de la sirena
i un Centre de Control (Consola d’Activació Local) en les
dependències municipals de
Protecció Civil de l’Hospitalet
de l’Infant. Des d’aquest Centre de Control es podrà activar i desactivar la sirena, que
emet un senyal d’avís d’alerta
que es pot sentir a tot el nucli.
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EL PESSEBRE DELS ESTELS
CELEBRARÀ EL 20È ANIVERSARI
Els dies 23, 26 i 30 de desembre de 2017 i el 6 de
gener de 2018 al nucli de Castelló

E

l Pessebre dels Estels de la Masia de
Castelló complirà enguany dues decàdes. Perquè ningú es quedi amb les
ganes de gaudir d’aquest esdeveniment organitzat per l’Associació Masia Castelló, amb
el patrocini de l’Ajuntament, en aquesta 20a
edició, el Pessebre estarà obert quatre dies,
un més que els anys anteriors. En concret, els
dies 23, 26 i 30 de desembre de 2017 i 6 de
gener de 2018, de les 18 a les 20.30h.
Aquesta no serà, però, l’única novetat, ja que
s’hi estrenaran noves escenes i espectacles.
I és que l’Associació ha recuperat un corral
vell, per posar l’establia del naixement en un
lloc més bonic i cèntric de Castelló i ha fet una
sènia d’aigua que la fa funcionar un animal
(l’aigua extreta del pou s’aprofitarà per regar
l’hort del pessebre). A més, s’obrirà el celler
de “Cal Santo”, una de les cases importants
de Castelló del segle XVII, que encara queda
dempeus.

En total s’hi representaran trenta-vuit escenes, gràcies als 220 actors i més de 100 col·
laboradors que faran possible que aquest poble medieval del municipi recuperi, com cada
Nadal, la seva vida.
Les entrades es podran comprar online a www.
masiacastello.cat o a Castelló mateix, en arribar al poble, i tindran un preu de 4 euros, per
als nens d’entre 4 i 9 anys; i de 7 euros, per a
la resta de públic; per als menors de 4 anys,
l’accés serà gratuït. El preu de l’entrada inclourà un petit berenar, que s’oferirà en una gran
carpa.

II Concurs d’Instagram

En aquesta 20a edició, els visitants també podran participar en el concurs d’Instagram que
convoca la Regidoria de Turisme per segon any
consecutiu, amb els hashtags #pessebredelsestels2017 i #masiacastelló. La persona que
faci la millor fotografia s’endurà diversos premis:

una estada de dues nits per a dues persones
a la Figuerola Resort @Spa, en règim de dormir i esmorzar, que inclou un sopar i una sessió
d’spa; un bateig de golf al Pitch &Putt La Figuerola; i un dinar per a dues persones al restaurant
Rebost de la Nuri de Masboquera. Les bases
del concurs es poden consultar al web de Turisme: www.hospitalet-valldellors.cat. g

Setmana de
conscienciació
contra la violència
masclista
Amb motiu de la celebració, el 25
de novembre, del Dia Internacional per l’eliminació de la violència
envers les dones, l’Ajuntament va
organitzar la Setmana de conscienciació contra la violència masclista. Del 22 al 25 de novembre,
les regidories de Comunicació,
Cultura i Patrimoni, Esports i Joventut van programar conjuntament diverses activitats gratuïtes:
classes dirigides d’esport, una
entrevista a la regidora Celia Ruiz,
com a advocada especialista en
violència masclista, a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant; la projecció de
la pel·lícula “Brava”, dins del Cicle
Gaudí; una taula rodona a la Ràdio (veure la pàg. 20); i un cine fòrum entorn a la pel·lícula “La bella
i la bèstia”.
A més, fins al 31 de desembre, els
joves de 12 a 35 anys encara poden participar en un concurs per al
disseny de cartells informatius de
promoció de la igualtat de gènere
per al proper 8 de març de 2018. A
www.vandellos-hospitalet.cat, se’n
poden consultar les bases.
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Una desena de bars i restaurants participa
en la II Ruta de tapes
Del 30 de novembre al 10 de
desembre, l’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
(ARH) ha organitzat, amb el suport de la Regidoria de Turisme,
la II Ruta de tapes. Hi participen
11 establiments, que ofereixen
una tapa i una “canya” o “quinto”
de cervesa per 2,5 euros.
Durant aquests dies, els que
feu aquesta ruta no només
podreu assaborir unes delicioses tapes, sinó també participar en el sorteig de tres premis: el 1r està dotat amb una
tablet Samsung; i el 2n i el 3r,
amb dos xecs de 30 euros per
a gastar als bars i restaurants

que col·laboren amb aquesta
iniciativa.
Per prendre part en el sorteig,
s’han de tastar totes les tapes
que inclou la ruta. Al Passaport
de la Ruta, que es pot aconseguir a l’Oficina de Turisme o a
qualsevol dels establiments de
restauració participants, hi ha
de quedar segellada i puntuada cadascuna de les 11 tapes.
Un cop completat el passaport, amb les dades personals,
aquest es pot dipositar a les urnes que hi ha als establiments
participants.
El sorteig del premis tindrà lloc
el 22 de desembre i el nom dels

guanyadors es donarà a conèixer al Facebook de l’Associació
de Restauració i Hoteleria de
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors (ARH). El mateix dia també es farà públic el premi a la
millor tapa. El restaurador guardonat rebrà un sopar gourmet
per a dues persones.
La presentació de la II Ruta de
tapes va tenir lloc el 28 de novembre, a l’Auditori de l’Hospitalet. En aquest acte es va agrair
la participació dels 11 establiments que formen part de la
Ruta (Amalfi, D’Tapas, D’Antis,
Can Donatello, El Drac, Marc
Café, Mediterrani, Möss, Muelle
58, La Strega i El Búho).

Cultura
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EL CENTRE D’ESTUDIS DE
L’HOSPITALET DE L’INFANT CEDEIX
TRES ANTEFIXES A L’AJUNTAMENT

E

Aquestes escultures són del segle V i VI aC

l Centre d’Estudis de
l’Hospitalet de l’Infant
(CELHI) ha cedit a
l’Ajuntament tres antefixes del
segle V i VI aC per a la seva
exhibició pública al Centre de
visitants de l’Hospital Coll de
Balaguer. L’acte de cessió
d’aquestes petites escultures
que representen una cara femenina va tenir lloc el dissabte 2 de desembre en aquest
equipament cultural, on restaran exposades en una vitrina.
La troballa d’aquestes antefixes ens remunta a començaments de l’any 1990, quan en
el marc d’unes obres d’adequació de l’hospital gòtic de
l’Hospitalet de l’Infant, es van
recuperar entre els materials
procedents d’aquella intervenció, aquestes peces que
van resultar ser antefixes del
segle V i VI aC.

Alguns veïns, veient que
l’excavadora s’emportava
tot el material com si fos
runa, van decidir salvar
aquelles escultures i les van
guardar a les seves cases
particulars. Una va anar a
parar als Serveis Territorials
de Cultura de Tarragona, i
Xavier Dupré, historiador i
arqueòleg, veient la seva
importància i interès, la va
fer portar al Museu Arque-

Als vuitanta nens i nenes que
enguany cursen p-5 se’ls va
gravar fa unes setmanes, da-

L’Antena del Coneixement de la URV de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va inaugurar el curs 2017-18 el passat 30 d’octubre, amb l’inici de les II Jornades d’història,
titulades “Història i economia en la Catalunya moderna i contemporània”.
Sobre aquesta matèria van tractar les quatre conferències programades en el marc
d’aquestes Jornades, que van tenir lloc al
Centre Cultural Infant Pere. Les va organitzar l’Antena, amb el suport de la Regidoria
de Cultura i Patrimoni i el Centre d’Estudis
de l’Hospitalet de l’Infant (CELHI).

ològic de Tarragona, on encara roman.
A partir de la troballa de les
antefixes i del nombre localitzat (9 o 10), Xavier Dupré va
pressuposar l’existència d’un
santuari grec a l’Hospitalet de
l’Infant. Aquesta àrea de culte,
probablement ubicada on hi
ha ara l’hospital, degué ser el
punt en què la població indígena, els ibers ilercavons, i els
grecs d’Empúries intercanviaven els productes de comerç
d’ambdues cultures.
Passats els anys, amb la
creació del Centre d’Estudis
de l’Hospitalet de l’Infant, va
créixer l’interès per donar a
conèixer aquestes peces que
formen part de la història del
poble. Després de parlar amb

els veïns que les custodiaven,
tres d’ells les van dipositar a
la seu del CELHI, que es va
cuidar de consolidar-les amb
l’ajut de l’experta en restauració Sònia López.
El CELHI considera que
aquestes peces són de “gran
interès per a la col·lectivitat,
pel seu valor patrimonial i cultural i històric” i vol “afavorir-ne
la seva preservació i divulgació”. Per aquest motiu, aquesta entitat local ha cedit les tres
antefixes que tenia en custòdia a l’Ajuntament, “perquè
puguin ser vistes i admirades
per tots els veïns, perquè són
patrimoni de tots”, tal com argumenta en el document de
cessió que la seva presidenta, Marta Quer, ha signat amb
l’alcalde, Alfons Garcia. g

Els alumnes de P5, protagonistes del
mapping nadalenc
Aquest Nadal es tornarà a
projectar sobre la façana de
l’hospital gòtic de l’Hospitalet
de l’Infant un mapping de temàtica nadalenca, a la Plaça
Berenguer d’Entença. Es tracta d’un espectacle audiovisual
en què es mostraran escenes
típiques del Nadal al municipi.
El més característic d’aquest
espectacle, que es va estrenar
l’any 2015, és que cada any els
protagonistes són els alumnes
de P-5 de l’Escola Mestral i de
l’Escola Valdelors i que és un
projecte creat exclusivament
per al municipi.

Programació
de l’Antena del
Coneixement de la URV

vant d’un croma a l’Auditori de
l’Hospitalet, per simular la seva
presència i participació en
les diferents escenes de què
consta el muntatge.
El mapping, que té una du-

rada de 10 minuts, es va estrenar el divendres 1 de desembre. Es podrà veure els
dies 2, 3, 8, 9, 15, 16, 22, 23,
27, 28, 29 i 30 de desembre;
i 2, 3 i 4 de gener, a les 18 i
a les 19h).

Les properes activitats previstes per l’Antena són: les Jornades sobre curiositats
científiques (al gener), les jornades Febrer
musical (al febrer, amb la col·laboració del
CELHI), les Jornades literàries (al març,
coordinades per l’escriptora Joaquima Nolla), les Jornades sobre la comunicació (a
l’abril o maig, amb la col·laboració de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant); i les jornades
marítimes (al juny, amb la col·laboració del
CELHI).

Stefano Cingolani guanya
el I Premi d’Investigació
Dr. Saladié-Roig
Stefano Gingolani, historiador medievalista italià, doctor en filologia romànica a
la Universitat La Sapienza de Roma ha
guanyat el I Premi d’Investigació Dr. Saladié Roig, convocat per l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la
Universitat de Barcelona (UB). L’acte de
lliurament d’aquest premi, que té com a
objectiu fomentar els treballs de recerca
sobre la història de l’Hospitalet de l’Infant
i els seus encontorns immediats, va tenir
lloc el passat 22 de novembre a la Facultat
de Filologia de la UB. Posteriorment, Antoni Conejo, professor titular d’Història de
l’Art de la Universitat de Barcelona i veí de
l’Hospitalet de l’Infant, va impartir una conferència sobre l’infant Pere.
El treball pel qual Gingolani ha estat guardonat, amb 500 euros, gira al voltant dels
rituals de la mort i, en particular de l’infant
Pere i la seva esposa Joana de Foix. En
relació amb aquesta última, aquest historiador ha localitzat el seu testament (va morir el 1348) i que fou enterrada al monestir
de Poblet en una urna de fusta.
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“COMPRA A CASA PER NADAL”, EL LEMA DE LA
CAMPANYA COMERCIAL D’ENGUANY
Vals de descompte en diverses activitats per als clients dels establiments locals

A

mb la finalitat de dinamitzar el comerç local i de premiar la fidelització dels clients,
les regidories de Comerç i de Turisme
han posat en marxa la campanya “Compra a
casa per Nadal”. Des de l’1 de desembre i fins al
6 de gener, les persones que realitzin compres
als establiments comercials del municipi per un
import de 10 euros com a mínim, podran optar a
uns vals de descompte d’1 euro per a diverses
activitats organitzades per aquestes dates. Queden excloses d’aquesta promoció les compres
fetes a les grans superfícies comercials.
Les activitats consistiran en atraccions infantils
de fira, que hi haurà a la Plaça Catalunya de
l’1 al 10 de desembre (entre setmana, de 16 a
20h; i els caps de setmana en horari de matí i
de tarda); en un photocall de Nadal (el 16 i 23
de desembre, de 12 a 13h, davant l’Oficina de
Turisme); i en el trenet nadalenc (del 26 al 30 de
desembre i del 2 al 6 de gener).
Els comprovants o tiquets de compra efectuada als comerços locals s’hauran de presentar a
l’Oficina de Turisme (Cal Forn), on s’entregaran els vals descomptes. Aquests vals no seran
acumulables i es lliuraran segons aquest criteri:
els tiquets o comprovants de 10 a 29,99 euros
es bescanviaran per 1 val de descompte; els de
30 a 49,99 euros, per 2 vals de descompte; i els
de 50 euros o més, per 3 vals de descompte.

Foto: TEO CASTILLO

Aquestes no seran, però, les úniques activitats que s’oferiran al municipi per Nadal. Des
del passat 1 de desembre, data en què va tenir lloc l’encesa oficial dels llums nadalencs
tant a Vandellòs com a l’Hospitalet de l’Infant
(amb la presentació del vídeo de la campanya comercial de Nadal de l’Associació de
Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall
de Llors, la cantada de nadales a càrrec de
l’Escola Municipal de Música i una xocolatada popular), i fins al 7 de gener, hi ha programades més d’una cinquantena de propostes
per a tots els públics i, en especial, per als

protagonistes d’aquestes festes: els infants.
Entre aquestes propostes, destaquen el mapping de Nadal, que es projecta a la façana de
l’hospital gòtic, el XX Pessebre dels Estels de
la Masia de Castelló, el Parc de Nadal, el Parc
Aquàtic, la VI Cursa de Sant Silvestre, el concert “Lo Misteri de Nadal “ de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries, els sopars i balls de
Cap d’Any i les cavalcades de Reis.
Més informació i horaris, a l’agenda d’actes de
Nadal, que podeu consultar al web municipal:
www.vandellos-hospitalet.cat. g

Deu nous establiments
s’adhereixen al programa
Voluntariat per la llengua
Els establiments que formen part d’aquesta xarxa faciliten que
els aprenents del programa Voluntariat per la llengua siguin atesos i s’expressin en català, encara que el parlin amb dificultat.
Així mateix, possibiliten que els alumnes dels cursos de català
que organitzen a l’Hospitalet l’Ajuntament i el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus (CNL) puguin fer-hi pràctiques lingüístiques en un ambient real i distès. En total són 20
les botigues que actualment donen suport al programa al nostre
municipi.
Els nous establiments de l’Hospitalet de l’Infant són Floristeria
Lylium, Fusteria Ebenisteria Juanjo, Jaume Ciré Centre Veterinari, Llesqueria El Porró, Només Mascotes, Bici Esport Jo-Car,
Peixateria Jordi, Centre Fisioteràpia Emilio Arranz Burillo i Electrohogar Gisbert.
Tots aquests establiments, a més, tenen el seu lloc web en català, que van sol·licitar a través del programa Comerçlocal.cat,
que es va implantar a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant abans
de l’estiu amb la col·laboració de l’Associació de Comerços de
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.
Els interessats a afegir-s’hi poden adreçar-se al CNL de l’Àrea
de Reus, situat al carrer de l’Àliga de Reus, 1, personalment, per
telèfon (977 128 861) o per correu electrònic (vxl.reus@cpnl.cat).
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Teixits Castellví rep un premi en la Nit
del Comerç del Camp de Tarragona

L’antiga església i claustre de Sant
Francesc de Montblanc va acollir
el dissabte 28 d’octubre la 3a edició
de la Nit del Comerç del Camp de
Tarragona, organitzada per la Confederació d’Empresaris de Comerç i
Serveis de les Comarques Tarragonines (CECOSECT), que aglutina les
comarques de l’Alt Camp, Baix Camp,
Baix Penedès, Conca de Barberà i el
Tarragonès. La cita va comptar amb la
participació d’associacions comercials
de diversos municipis com Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del
Camp, Cambrils, la Selva del Camp,

Reus, Tarragona, Torredembarra,
l’Espluga de Francolí i Montblanc.
Cada entitat va premiar comerços o
professionals del sector del seu àmbit
d’actuació.
L’Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
(ACHV) va reconèixer la tasca de Teixits Castellví, que enguany celebra el
40è aniversari. A l’acte hi va assistir
el regidor de Comerç, Miguel Angel
Garcés Cano, que va felicitar la propietària de l’establiment, Rosa Castellví,
per la seva trajectòria.
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IDETSA, NOU CENTRE
COL·LABORADOR DE L’ACTIC
El Viver d’Empreses és un punt d’avaluació en l’Acreditació de
Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

L

’empresa municipal de promoció
econòmica de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, IDETSA, ha rebut l’autorització de la Generalitat de Catalunya per
ser un centre col·laborador de l’Acreditació
de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC).
L’ACTIC és la certificació acreditativa de la
competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds
en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones
despleguen en situacions reals per assolir
objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
L’ACTIC permet a qualsevol persona de
més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per
ordinador que s’avalua automàticament. La

prova és telemàtica, encara que s’ha de fer
en un centre col·laborador reconegut per la
Generalitat, el qual garanteix que es fa en
les condicions adequades. Des del 28 de
novembre, aquesta prova es pot fer ja al Viver d’empreses d’IDETSA.
Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic,
mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i
que els possibilita acreditar un determinat
nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són,
doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció
d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.
Més informació al telèfon d’IDETSA: 977
820 820 i al web www.actic.gencat.cat. g

Noves oficines al Viver
d’Empreses

Més millores de la seguretat viària
al polígon Les Tàpies I
Amb l’objectiu de continuar amb la millora de la seguretat viària
al polígon de les Tàpies I, l’Ajuntament i l’empresa municipal de
promoció econòmica, IDETSA, estan duent a terme diverses actuacions a l’àrea compresa entre els carrers Monturiol, Barraquer,
Torroja, Virgili Bellver i Gil Vernet.
Aquestes treballs consisteixen en la incorporació de senyalització
vertical; i la dotació de marques vials i fletxes, per facilitar la circulació dels conductors i que aquests puguin veure correctament
els passos de vianants, els cediu el pas, els stops i les entrades
prohibides.
Aquestes actuacions de millora se sumen a les realitzades entre
els anys 2014 i 2016, seguint la proposta d’ordenació inclosa a
l’estudi de seguretat viària del polígon, que l’Ajuntament va encarregar redactar a l’empresa INTRA SL l’any 2012.
Aquesta proposta plantejava donar resposta a les disfuncions detectades en diverses fases. En una primera fase, les actuacions
que es van executar van ser les connexions de la rotonda d’accés
al polígon, l’habilitació d’un aparcament al costat del tanatori i la
millora de senyalització i ordenació als dos eixos viaris principals
del polígon: Martí Franquès i Bonet Dalmau.

L’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament ha remodelat les instal·
lacions del Viver d’Empreses, on té
la seu l’empresa municipal IDETSA,
per millorar el servei a la ciutadania.
Les obres realitzades han servit per
dotar aquest edifici, ubicat al polígon
industrial Les Tàpies I, de tres noves
oficines a la planta baixa: la del departament de Comerç, la d’IDETSA
Fibra i la del Servei d’Orientació i
Inserció Laboral. També s’hi ha habilitat una sala d’espera, perquè són
despatxos en què es preveu un flux
constant de persones que voldran
ser ateses; i s’hi ha instal·lat una estufa de pellets que de manera sostenible escalfa l’edifici.

Pel que fa a l’oficina d’Idetsa
Operadora de Telecomunicacions (IDETSA Fibra), aquesta
del Viver d’Empreses és l’oficial. La que està situada ara a la
Via Augusta 16 i alhora Plaça
Catalunya 8 (on hi havia Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant) estarà
oberta fins al mes de gener, de
manera provisional, per facilitar
a la ciutadania la contractació
del servei de fibra òptica en la
nova àrea del municipi en què
s’ha implantat.
Més informació a: www.idetsafibra.com i al telèfon 977 820
820.
LA
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PROJECTE COMARCAL PER
PROMOURE L’OCUPACIÓ

El municipi participa en aquesta iniciativa adreçada
als aturats de llarga durada

L

La V Jornada tècnica de
la MIDIT, centrada en “el
sector privat com a motor
de canvi”
Una quarantena de persones, sobretot agents del
sector públic i de les empreses dels municipis de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip,
van participar el passat 2 de desembre en la V Jornada Tècnica de la MIDIT, titulada “El sector privat
com a motor de canvi”.
Aquesta jornada, organitzada per la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del
Territori (MIDIT) a la Sala Ferrer Malet de la Casa
de Cultura Blanca d’Anjou, tenia com a objectiu
donar a conèixer experiències d’èxit d’arreu de Catalunya relacionades amb els sectors afectats pel
Pla Estratègic de la MIDIT, per generar un espai
de reflexió conjunta per al sector públic i privat del
territori i afavorir l’impuls d’iniciatives econòmiques.
En el marc d’aquesta trobada, també es va presentar oficialment la Comunitat d’Aprenentatge
Empresarial de la MIDIT (CAE), integrada actualment per sis empreses del territori.
La jornada es va dur a terme amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) i del Ministerio de Empleo, en el marc
de la línia de subvenció dels projectes innovadors i
experimentals de l’any 2016.

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820
L’empresa que us presentem en aquest
número de La Revista, SYJ Costa Daurada, és molt jove. De fet, va néixer a finals
de mes de novembre, de mans de l’emprenedora Esther Prat i es tracta d’un negoci
de compra i venda de vehicles d’ocasió,
especialitzat en la venda de cotxes de gerència de la marca Mercedes. Tot i que el
negoci és nou a l’Hospitalet, els professionals que hi ha al darrere compten amb 20
anys d’experiència en el sector. I és que
l’aposta de l’Esther està emparada per un
familiar que té el mateix negoci a Barcelona i que fa anys que ven vehicles a la
nostra zona.
Per tal d’elaborar el pla d’empresa, l’Esther
va acudir fa uns mesos al Servei d’Assessorament a Emprenedors (SAE) d’IDETSA, on
LA
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’empresa municipal
de promoció econòmica, IDETSA, col·
labora amb els principals
serveis locals d’ocupació
públics de la comarca per
tirar endavant el Programa
Integral d’ocupació Baix
Camp 2017. L’objectiu és
promoure l’ocupació de
les persones en situació
d’atur de llarga durada,
majors de 30 anys i de la
comarca del Baix Camp.
Aquest és un projecte
conjunt entre: l’IMFE Mas
Carandell (que el coordina), l’Ajuntament de Cambrils, el Consell Comarcal
del Baix Camp i IDETSA
de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant; i amb la col·
laboració dels ajuntaments
de Mont-roig del Camp,
la Selva del Camp i Riudoms.
El programa, que es va
iniciar a finals del mes de
març amb 100 participants

en tota la comarca (set
dels quals del municipi),
combina diferents accions d’orientació laboral,
individuals i en grup, molt
personalitzades, visites a
empreses per conèixer la
realitat del mercat de treball i formació professional
i d’inserció laboral.
Quant a la formació, un total de 16 persones (tres de
les quals del municipi) van
començar el passat 9 d’octubre un curs de 200 hores
que els permetrà obtenir
els carnets de transpa-

Descarrega’t gratis
al teu mòbil l’aplicació

VH APP

let, carretons elevadors i
plataformes mòbils, així
com coneixements en riscos laborals. Finalitzaran
el curs amb 30 hores de
pràctiques en empreses
del món logístic.
El Programa integral
d’ocupació Baix Camp
2017 està subvencionat
pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, en el marc
de Programes Integrals,
regulats
per
l’Ordre
TSF/318/2016. g

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

Una nova empresa al polígon, de
compra i venda de vehicles d’ocasió
o SYJ Automòbils, tot i que també es valoren
vehicles de particulars amb garantia total per
posar-los a la venda. Tots els vehicles estan
revisats, han passat la ITV, estan nets i tenen
com a mínim un any de garantia i el canvi de
nom inclòs. Els de gerència tenen dos anys de
garantia oficial de la Mercedes. A l’establiment
també s’hi ofereix la possibilitat de gestionar
la venda de vehicles particulars i de buscar un
model concret, en el cas que el client no tingui
pressa per adquirir el vehicle.
la van “ajudar molt a tirar endavant amb la
idea”, segons explica.
El local està ubicat a la nau 54/55B del polígon
industrial Les Tàpies, en què es poden trobar
diversos vehicles d’ocasió exposats, provinents d’altres empreses com Cars Barcelona

L’empresa disposa d’un taxador oficial i el
client té l’opció de finançar la compra del
vehicle. L’Esther considera que l’aposta és
“arriscada”, però assegura que “ho ha posat
tot de la seva part perquè el negoci funcioni”
i pensa que d’aquí un temps podrà tenir gent
treballant per a ella.
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Desembre 2017

LA PLATJA DE L’ALMADRAVA OBTÉ LA
BANDERA ECOPLAYAS 2017

La de l’Arenal, la de la Punta del Riu i la del Torn han aconseguit renovar aquest distintiu

L

a platja de l’Almadrava ha obtingut la
Bandera Ecoplayas 2017, un guardó
que atorga l’Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
(ATEGRUS) i que distingeix a les platges
que destaquen per la seva política de qualitat
mediambiental. El jurat d’aquests premis valora una sèrie de criteris objectius en matèria
d’equipaments i manteniment, sempre des
de la perspectiva de l’enginyeria i la sostenibilitat.
Les platges de l’Arenal, la de la Punta del Riu
i la del Torn també han aconseguit renovar
aquest reconeixement, gràcies al seu compromís continu amb la millora de la qualitat.
A l’acte de lliurament dels XII Premis Bandera
Ecoplayas 2017, que va tenir lloc el passat 10
de novembre, al Kursaal de San Sebastià hi
va assistir l’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora de Turisme, Elidia López.
La regidora de Turisme ha manifestat la seva
satisfacció per aquest guardó que han obtin-

gut ja totes les platges del municipi. “Ens reconeix la gestió sostenible i respectuosa que
fem de les nostres platges i en demostra la
seva excel·lent qualitat”, ha dit i també ha remarcat la importància que tenia per a l’Ajuntament assistir al XIX Congreso y Exposición

Internacional de Playas-Ecoplayas 2017, en
el marc del qual es van entregar els premis.
“En aquest congrés hi ha informació i ponències de les darreres innovacions en matèria
de platges: socorrisme, neteja, mobiliari, programes de gestió, etc”. g

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’ha
promocionat a les fires d’Andorra i de Londres
Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant ha estat present en
la 39ª Fira d’Andorra la Vella, que es va celebrar del 27
al 29 d’octubre. En aquest
gran aparador d’oci per a
tots els públics, el que més
va despertar l’interès dels
més de 1.500 visitants que
es van apropar a l’estand de
Turisme de l’Hospitalet de
l’Infant i la Vall de Llors va
ser “les platges i les rutes de
senderisme, entre les quals
especialment, de manera
especial, el Sender litoral del
Jonquet”, segons ha explicat
la regidora de Turisme, Elidia
López, que va assistir a la
inauguració de la Fira i va tenir l’oportunitat de saludar al
cap de govern d’Andorra i a
diversos cònsols i consellers
dels país, “amb els quals
s’està en converses per dur
a terme promocions puntuals”; a més d’establir contactes amb diversos agents de
viatge.
Aquest és el segon any
que el municipi participa en

aquesta fira, que és el primer
esdeveniment del país pel
que fa a volum de visitants
i comerciants (atreu uns
70.000 visitants cada any),
amb la idea seduir el mercat
turístic andorrà.
D’altra banda, del 6 al 8 de
novembre, el municipi també es va promocionar turísticament a la fira World
Travel Market de Londres.
En aquest cas, en el marc
del conveni Corner de la
Diputació de Tarragona.
Aquest acord anual, que la
regidora de Turisme va signar el passat 16 de gener,

recordem, regula la participació conjunta i coordinada d’un total de 24 ens
turístics públics i privats
de la Costa Daurada en
fires nacionals, estatals i
internacionals promogudes
per l’Agencia Catalana de
Turisme i pel Patronat de
Turisme de la Diputació de
Tarragona.
Sota el paraigua, igualment,
de la Diputació de Tarragona, la Regidoria de Turisme
té previst assistir a la Fira
Internacional de Turisme de
Madrid (FITUR) del 17 al 21
de gener de 2018.

Més de 100 kg de
deixalles recollides, a la
Jornada de neteja
de platges

Una setantena de persones va participar en la
jornada de neteja de platges a l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Ajuntament i Glups Diving
Center, amb la col·laboració de l’Associació Fons
Marí, recentment creada; del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs i dels establiments locals Nàutic
Restaurant, Norai i Sports Base. Aquesta activitat,
que es va dur a terme el passat 15 d’octubre, tenia
com a objectiu col·laborar en la conservació del
fons marí i potenciar la conscienciació mediambiental.
Els participants, tant bussejadors com aficionats a
l’snorkel i voluntaris per netejar en terra, van recollir un total de 120 kg de deixalles (28 kg a terra i
92 kg a l’aigua) i, en acabar la feina, van ser obsequiats amb un dinar de germanor a la marina seca
del port esportiu.
LA
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Les tres proves que conformen l’UT Llastres són:
1. L’Almadrava. Serà nocturna. Començarà a les 21h del divendres 23 de març a Vandellòs

i finalitzarà a l’Almadrava. Tindrà un recorregut de 17,3 km i 430 m de desnivell positiu.
2. Trail Llastres. Es correrà el dissabte 24 de març, a partir de les 7h. El punt de sortida
serà l’Almadrava; i el punt d’arribada, Vandellòs. Tindrà un recorregut de 50 km i 4.000 m
de desnivell positiu.
3. La Portella Clàssica. Aquesta tradicional cursa, que forma part del Circuit de Curses
per Muntanya Camp de Tarragona, es disputarà el diumenge 25 de març, a partir de les
8.30h. Tindrà un recorregut circular de 24km i 1.500 m de desnivell positiu i, com sempre,
l’Hospitalet de l’Infant serà el punt de sortida i d’arribada.
En el marc de la Cursa de la Portella, s’organitzaran també curses infantils i aquestes
dues proves:
- La Portella Express, el diumenge 25 de març, a partir de les 8.45h, amb un
recorregut de 17 km i 1.000m de desnivell positiu.
- La Portella Caminada, el diumenge 25 de març, a partir de les 9h, amb un recorregut
de 12 km i 700 m de desnivell positiu.

E

l període d’inscripció a la
nova cursa de muntanya UT
Llastres ja és obert. Les persones interessades a apuntar-se
a aquesta nova cursa que es disputarà a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant els dies 23, 24 i 25 de març
ja ho poden fer, a través de la pàgina web: www.utllastres.com
Els
organitzadors
d’aquest
nou esdeveniment esportiu -el
Centre Excursionista Serres

OBERTA LA INSCRIPCIÓ A LA NOVA
CURSA DE MUNTANYA UT LLASTRES
Es disputarà al nostre municipi els dies 23, 24 i 25 de març

de Mestral i el Centre Cultural,
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV), amb el suport
de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant- han
transformat l’anomenada “Ultra Vandekames”, que enguany

es va celebrar al febrer en un
sol dia, en una prova d’ultraresistència que consta de tres
etapes; i l’han rebatejat amb el
nom de “Llastres”, que és el riu
“barranc” que uneix quatre dels
pobles del municipi. D’aquesta

manera, segons han explicat,
pretenen atreure més gent, durant el cap de setmana previ a la
Setmana Santa, i donar l’opció
de participar en les tres etapes o
en alguna de les proves de l’Ultra, de forma individual. g

Una Cursa de
Sant Silvestre
solidària

La VI Cursa de Sant Silvestre de l’Hospitalet de
l’Infant, organitzada per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet, tindrà lloc el 24
desembre, a partir de les 11 h.
En aquesta competició hi podran participar totes
les categories. El recorregut serà d’uns 4.000 m i
tindrà el seu punt de sortida a la Plaça Berenguer
d’Entença. Hi haurà trofeus per als 5 primers classificats, així com també per al primer atleta local,
tant de la categoria femenina com masculina. A
més, tots els participants rebran un obsequi.
Enguany, com a novetat, la inscripció costarà 1
euro per participant. I és que amb el conveni signat el passat 12 de juny, l’Àrea d’Esports es va
comprometre a recaptar aquesta quantitat a favor
de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona i Terres de l’Ebre; i aquesta entitat es va
comprometre a destinar tots els diners aplegats en
la Cursa a la millora del malalt oncològic i a realitzar activitats de prevenció del càncer.
Els que vulgueu prendre part en aquesta cursa
solidària podeu apuntar-vos-hi a través del web
www.tretzesports.org. Per a més informació us podeu adreçar a les oficines de l’Àrea d’Esports o al
telèfon 977 82 05 23.
LA
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El Club Nàutic guanya la Copa Catalana
Solidària de Pesca Submarina

El Club Nàutic HospitaletVandellòs (CNHV) s’ha proclamat campió de la XXIV
Copa Catalana Solidària - III
Trofeu CNHV. Amb aquest
triomf, la secció esportiva de
pesca submarina del Club
ha aconseguit fer-se amb
la triple corona del circuit
català: amb el Campionat
de Catalunya individual (els
dies 10 i 11 de juny a Mataró), amb el Campionat de
Catalunya per equips (el 27

de maig a Portbou) i amb
el Campionat de Catalunya
per Clubs (el 7 d’octubre a
l’Hospitalet de l’Infant).

A la prova disputada a
l’Hospitalet de l’Infant hi
van assistir 11 equips d’arreu de Catalunya. L’equip
del CNHV integrat per Eloy
Martínez, Manuel Gálvez
i Juan C. López va ser el
guanyador, amb 16 captures, de 7 espècies i un total

de 22.275 punts (el segon
classificat, del club SPAS,
va obtenir 17.075 punts).
L’equip format per David
Cueto, Xavi Ricardo i Albert
Llaó, també del CNHV, va
quedar en tercer lloc, amb
7 captures de 4 espècies i
11.615 punts.
Tot el peix capturat durant
la competició es va lliurar al
menjador social Joventut i
Vida de Bonavista.
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L’ÀREA D’ESPORTS CEDEIX LA PISCINA COBERTA
PER A FINS TERAPÈUTICS

Perquè les persones afectades de fibromiàlgia, les dones operades de càncer de mama
i els nens amb paràlisi cerebral puguin realitzar-hi activitats

L

’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
cedeix gratuïtament la piscina municipal coberta a l’Associació d’Afectats de
Fibromiàlgia de l’Hospitalet de l’Infant, a
l’Associació Espanyola Contra el Càncer
– Catalunya Contra el Càncer de Tarragona (AECC) i a l’Escola la MuntanyetaAssociació Provincial de Paràlisi Cerebral.
Per mitjà de l’acord que ha signat la regidora d’esports, Cristina Borràs, amb les
presidentes d’aquestes entitats, l’empresa
municipal que gestiona els esports a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Llastres
Serveis Municipals SLU) s’ha compromès
a cedir gratuïtament les instal·lacions de
la piscina perquè s’hi puguin realitzar les
activitats aquàtiques.
Els dilluns, de les 12 a les 13h, és quan
les persones afectades de fibromiàlgia
duen a terme aquestes activitats, que van
a càrrec de personal professional designat
per l’Associació i que tenen com a objectiu
principal millorar els seus aspectes psicomotrius i de salut; i en definitiva, millorar la
seva qualitat de vida .
Els dimarts i dijous, de les 11.15 a les 12h,
és quan les dones operades de càncer de
mama fan fisioteràpia aquàtica, una de les
activitats incloses dins del programa “Molt
per viure” de l’Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya Contra el Càncer de Tarragona (AECC). En aquest cas,
l’objectiu és la rehabilitació i la prevenció
de l’edema limfàtic o limfoedema en dones
intervingudes de càncer de mama.
Els alumnes de l’Escola la MuntanyetaAssociació Provincial de Paràlisi Cerebral
tenen previstes tres sessions d’activitats
aquàtiques al llarg del curs en la piscina
de l’Hospitalet, a càrrec dels professionals
del centre que els acompanyen. Aquestes
sessions tenen la finalitat de millorar els
aspectes psicomotrius i de salut, l’elastici-

tat i mobilitat de les articulacions, la coordinació d’accions i de moviments, la relaxació del to muscular…

Per a més informació, podeu posar-vos en
contacte amb l’Àrea d’Esports (telèfon 977
820 523). g

Tot a punt per als parcs de Nadal
Per aquestes festes, l’Àrea d’Esports ha organitzat, un any més,
el Parc de Nadal a l’Hospitalet de
l’Infant. Del 2 al 4 de gener, de les
10 a les 13 h i de les 16 a les 20
h, al pavelló municipal, hi haurà
llits elàstics, inflables, tallers i actuacions infantils (a les 18.30h).
El dia 2 de gener només estarà
obert en horari de tarda.

El preu de l’entrada d’un dia
serà de 4 euros; i l’abonament
per als tres dies, de 8 euros.
L’abonament inclourà l’entrada
al Parc Aquàtic del 2 de gener.
L’entrada serà gratuïta per als
menors de 3 anys i per als majors de 18 anys.
Els menors de 4 anys, igual que

els abonats al Parc de Nadal,
tampoc hauran de pagar per
entrar al Parc Aquàtic del 2 de
gener, previst de les 10.30 a les
13.30h a la Piscina Municipal
Coberta. A la resta de persones, l’entrada els costarà 2 euros. Recordeu que els menors
de 10 anys hauran d’anar-hi
acompanyats d’un adult.

El Parc de Nadal de Vandellòs,
que organitza l’AMPA Vall de
Llorers, obrirà portes els dies 27
i 28 de desembre, de les 10 a
les 13 hores i de les 16 a les 20
hores, al pavelló poliesportiu.
Com al de l’Hospitalet de l’Infant, els nens i nenes hi tenen la
diversió garantida, perquè també hi haurà moltes atracccions.
LA
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ALUMNES DE L’ESCOLA MESTRAL VISITEN LES
INSTAL·LACIONS DE ROBA AMIGA

És el lloc on se selecciona i classifica la roba usada que es recull al municipi

E

ls alumnes de 5è de l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant van visitar el
passat 29 de novembre la planta
de tractament tèxtil que la cooperativa Roba Amiga té a Sant
Esteve Sesrovires (Barcelona).
En aquestes instal·lacions es duu
a terme la selecció i classificació
de la roba usada que es recull a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
i a altres municipis.
Com van explicar a aquesta seixantena de nens i nenes, la classificació es fa per categories: la
roba de més qualitat es ven en
botigues pròpies de Roba Amiga
a altres organitzacions o es lliura
a persones derivades per serveis
socials; la roba reutilitzable s’exporta i es comercialitza majoritàriament a Àfrica, on és venuda als
mercats a preus assequibles; la

roba reciclable s’envia sobretot a
l’Índia i al Pakistan, tot i que s’està treballant amb empreses catalanes per realitzar els processos
de reciclatge aquí; i el residu es
gestiona en plantes de cogeneració on es crema per aconseguir
energia.
La Regidoria de Joventut ha as-

sumit el cost d’aquesta sortida,
prevista en el conveni de col·
laboració signat a mitjan d’any
per l’Ajuntament i per l’empresa
Formació i Treball, membre de la
cooperativa Roba Amiga.
Amb aquest acord, aquesta empresa, que té com a objectiu la
creació de llocs de treball d’in-

serció sociolaboral mitjançant la
correcta gestió del residu tèxtil,
es va comprometre a assumir la
recollida selectiva de roba usada
al municipi (en lloc de la Fundació
Humana) i el manteniment dels
contenidors d’aquest tipus de residus. També, a donar informació
i accés als cursos d’inserció laboral que realitza de forma periòdica, per poder informar i derivar
a les persones interessades del
nostre municipi; i a organitzar visites guiades a les instal·lacions de
Roba Amiga per a grups escolars.
Per la seva banda, el consistori
es va comprometre a posar, de
forma gratuïta, a disposició de
l’empresa, l’espai necessari per a
la col·locació dels contenidors de
roba usada al municipi, segons
ha informat la regidora de Medi
Ambient i Joventut, Celia Ruiz. g

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

La reanimació cardiopulmonar pot salvar vides!
Amb motiu del Dia Mundial de
la Reanimació Cardiopulmonar
(RCP), l’Àrea Bàsica de Salut
(ABS) de l’Hospitalet-Vandellòs
va organitzar juntament amb la
Regidoria de Salut uns tallers
pràctics al CAP de l’Hospitalet
de l’Infant per al dilluns 16 d’octubre. La idea era aprofitar l’ocasió per explicar als veïns quatre
petits passos amb què qualsevol pot ajudar a salvar una vida:
1r pas: TRUCA
- Garanteix que és segur apropar-se
- Comprova que la víctima no
respon
- Crida demanant ajuda
- Inclina el cap enrere, eleva el
mentó i comprova si respira
- Si no respira amb normalitat és
necessari fer RCP
- Truca al 112 i digues que hi ha
una víctima que no respira, que
inicies RCP, el teu nom i localització
- Si algú ha vingut a ajudar,
demana-li que vagi a buscar un
DEA.
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2n pas: COMPRIMEIX
- Col·loca el taló d’una mà al
centre del pit
- Col·loca l’altra mà al damunt i
entrellaça els dits
- Comprimeix el pit al ritme
d’”Stayin’ Alive” fins que arribi el
DEA o el servei d’emergències.
- Si havies après com fer-ho,
dóna dues respiracions de rescat cada 30 compressions, en
cas contrari comprimeix el pit
sense interrupcions.
- Comprimeix fort. No et preocupis, no pots fer cap mal.
- Si és possible canvia el reanimador cada 2 minuts.

3r pas: DESCARREGA
- Si arriba un DEA, posa’l en
marxa immediatament i segueix
les instruccions.
NO farem ventilacions boca a
boca. Només compressions.
L’objectiu és mantenir el cervell
viu!.
Amb el DEA no hem de tenir
cap por, només hem d’obrir-lo,
escoltar i seguir les seves indicacions. A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant hi ha actualment
12 desfibril·ladors automàtics,
distribuïts en diferents equipaments i espais de la via pública
(veure el mapa d’ubicació al web

de l’Ajuntament). El municipi en
té, així mateix, dos més que són
portàtils: un el du la Policia Local
dins d’un vehicle i està operatiu
les 24h del dia; i l’altre el gestiona la Regidoria de Salut i el
poden sol·licitar les entitats per
a esdeveniments locals. Per a
l’estiu, així mateix, l’Ajuntament
lloga un desfibril·lador semiautomàtic per a la Platja de l’Almadrava. Aquest DEA està situat al
parc infantil.
4t pas: SOMRIU
- Un cop arribin els serveis
d’emergències, continua fins
que et diguin que t’aturis.
- Somriu! Les teves mans poden reiniciar un cor i salvar una
vida.
- Fer alguna cosa SEMPRE és
millor que no fer res.
- Ben fet!
Aquesta iniciativa desenvolupada al nostre ABS es continuarà
amb unes sessions a l’Institut
Berenguer d’Entença i amb diferents activitats que s’aniran
fent al municipi.

Entitats
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CENTURIONS FLAG FOOTBALL DE
L’HOSPITALET DE L’INFANT

eu sentit a parlar del flag
football? Es tracta d’una
modalitat esportiva en auge
que des de fa un temps es pot practicar a l’Hospitalet de l’Infant, gràcies als Centurions Flag Football. Es
tracta d’una entitat que va néixer El
setembre de 2016 amb l’objectiu
de donar a conèixer aquest esport
que és una variant del futbol americà però sense contacte.
Els cinc membres de la junta actual
(Antonio Cornejo, Alfonso Garrido,
Félix Garcia, Joel Gurrera i Carlos
Alberto Garcia) van agafar les regnes dels Centurions Flag Football
el setembre d’enguany. El club
comptava amb un equip local que
portava un temps competint com
a filial de l’equip de futbol americà
de Sèrie A Reus Imperials. Les dificultats en els desplaçaments per
acudir als partits oficials van fer que
optessin per deixar la part competitiva i es dediquessin només a entrenar.
Els actuals impulsors del projecte
afirmen que feia temps que se sentien atrets per aquest esport, ja que
consideren que aporta molts va-

DADES DE L’ENTITAT
Membres de la junta
Antonio Cornejo
Alfonso Garrido
Félix Garcia
Joel Gurrera
Carlos Alberto Garcia

DADES DE CONTACTE
Correu electrònic:
centurionsflagfootball@gmail.
com
Facebook: Centurions Flag
Football
Instagram: Centurions_team
DATA DE NAIXEMENT DE
L’ENTITAT: setembre del 2016
PRINCIPALS ACTIVITATS:
Entrenaments d’iniciació i
perfeccionament al futbol flag,
futbol americà sense placatge.
lors als jugadors que el practiquen.
“Agilitat, treball en equip, coordinació, condició física, perquè s’han
de moure molt; i exercitació de la
memòria, perquè és important que
s’aprenguin les jugades”, precisa
Joel Gurrera.
Amb els entrenaments, els vuit jugadors que formen part de l’equip,
poden familiaritzar-se amb l’esport,
aprendre’n les normes correctament i dominar-lo cada vegada

més. El flag football es juga amb
cinc jugadors a cada equip i, a diferència del futbol americà, per parar una jugada l’equip defensor ha
de retirar una de les dues banderes
(flag) o mocadors que pengen als
costats de la cintura. S’hi poden
apuntar nois i noies de 8 a 14 anys.
“No hi ha discriminació de gènere, ni
de condició física”, tal com assegura Joel Gurrera, i la quota és de 30
euros mensuals, amb descompte
si la inscripció és trimestral o anual.

Aquest preu inclou el material i les
samarretes de joc.
Els entrenaments de futbol flag són
els dimecres i els divendres de les
18:30 a les 20 h, al camp de futbol
de gespa artificial de la zona Àster
de l’Hospitalet de l’Infant. Els interessats a practicar aquest esport
es poden posar en contacte amb
l’entitat a través de la pàgina de
Facebook o personalment en horari d’entrenament. g

Cuina

TORRÓ DE LICOR
PASTISSER: Ferran Desumvila • ESTABLIMENT: Forn de pa Desumvila

INGREDIENTS

ELABORACIÓ

125 gr de sucre

Amb un cassó i al foc, fondrem el sucre amb
la llimona. Una vegada fos, hi incorporarem la
nata líquida a poc a poc. Ho retirarem del foc
i hi afegirem la glucosa. Tot seguit, hi posarem
el licor i, per últim, la xocolata amb llet prèviament desfeta. Deixarem reposar tot i després
treballarem la barreja amb una vergueta per donar-li consistència i blanquejar-la.

1/4 del suc d’una llimona
125 cl de nata líquida
30 gr de glucosa
100 cl de whisky,
Cointreau, conyac...
500 gr de cobertura de
xocolata amb llet
500 gr de cobertura de
xocolata negra

Prepararem un motlle d’aproximadament 30 cm de llarg, 20 cm d’ample i
2 cm de fons. El pintarem amb oli i hi
afegirem el trufat.
Deixarem reposar tot i un cop gelat,
passades 3 o 4 hores, ho tallarem en
quatre parts. Primer cobrirem la part
de baix del trufat amb la xocolata negra
i, per finalitzar, recobrirem la peça amb
la resta de xocolata negra.
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Què és per a tu una conducta de
violència de gènere?

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

Aquest número de la revista compartirem amb els lectors les conclusions
de la taula rodona organitzada a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant el passat 24
de novembre, amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones.
A la taula vam convidar la Laia Sabater, del servei d’atenció a la víctima
dels Mossos d’Esquadra de Cambrils; l’Ester Silvestre, advocada; l’ Alba
Mendoza, psicòloga; l’ Ester Sánchez, dinamitzadora juvenil; en Francesc
Gil Rada, veí de Vandellòs; i els joves de 1r i 2n de Batxillerat: Edgar Racionero, Roger Fernández, Paula Torrecillas, Clara Fernández, Daniela Ifrim,
Núria Jimenez i Ariana Gil.
Fem aquest recull d’idees amb la intenció d’exposar la visió de cada un dels
participants de la taula sobre el problema de la violència de gènere. Queda
evident que hi ha accions que passen desapercebudes, perquè són quotidianes i les hem inclòs a la nostra vida com a “normals”, però que no ho són.
Laia Sabater: Menysprear una persona pel fet
de ser dona. Per exemple: que es presenti a un
lloc de feina i no se la donin per ser dona.
Ester Silvestre: Ficar-se amb la manera de
vestir d’una dona.
Alba Mendoza: La frase “T’ajudo a fregar
plats” no m’agrada gens, perquè parlem com
pensem.
Edgar Racionero: Que la mateixa acció estigui ben vista en homes i mal vista en dones.
Un exemple: l’estereotip d’una noia que està
amb molts homes és dolent i un home que
està amb moltes dones està ben vist.
Ester Sánchez: Fer l’impossible amb els bebès per determinar el seu sexe: el color rosa
per a nenes i el blau per a nois.

Francesc Gil: No deixar que els nens juguin
amb el que vulguin, per exemple: un nen vol
jugar amb una cuineta i negar-li –ho perquè
és de dones!
Roger Fernández: Els comentaris grollers
de molts nois cap a les noies.
Paula Torrecillas: Una conducta masclista
és quan treus bones notes i et fan la típica
broma que ve a dir que tens aquesta nota perquè ets noia, no perquè tinguis capacitat.
Clara Fernández: Culpar la víctima en cas
de violació.
Daniela Ifrim: La idea que les nenes són
princesetes i han de ser protegides; i que els
nens no ploren. Aquestes actituds ens predisposen.

Núria Jiménez: Pel mateix lloc de feina, la
dona cobra menys, per què?
Ariana Gil: El típic comentari si no estàs
d’humor de “No li parlis, que té la regla”.
Aquest és un comentari masclista.
Com a conclusió, tots els integrants de la
taula opinen igual: que tot comença des del
naixement, educant en igualtat, des de casa,
des de les escoles, des dels mitjans de comunicació, des de la publicitat; i donant exemple, essent coherent amb el que fas i amb el
que dius.
Aprofitem l’ocasió per recordar que hi ha un
telèfon per fer front a situacions en què es
necessita orientació sense necessitat de fer
denúncia (i no queda registrat a la factura del
telèfon): el 900 900 120.

NOVETATS A LA PROGRAMACIÓ DE LA TVV
La programació de la Televisió de Vandellòs (TVV)
d’aquesta
tardor-hivern
aposta per la continuïtat
en els programes de producció pròpia, però també
incorpora algunes novetats i d’altres que es podran veure properament.
Així doncs, podeu continuar veient el “DO Mestral”,
amb reportatges sobre
esdeveniments que tenen
lloc al municipi; el “Fet a
Casa”, que mostra l’activitat diària del polígon industrial les Tàpies; “L’Efemèri-

de”, un microespai en què
setmanalment es recuperen imatges de diversos
esdeveniments, gravades
fa uns anys; i “Reportatges Casa Nostra”. Durant
el desembre, podeu veure, a més, “L’Anuari 2017”,
un resum de les notícies
locals més destacades de
cada mes de l’any.
Entre les novetats, cal
destacar que els espais
“L’Actualitat Municipal” i
“Portaveus”, s’emeten actualment en directe des
dels nous estudis dels

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:

www.vandellos-hospitalet.cat
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mitjans de comunicació,
situats a la Casa de la Cultura Blanca d’Anjou, tot i
que es mantenen les reemissions. D’altra banda, a
principis de l’any vinent, és
prevista l’emissió en directe d’una part del magazín
matinal “El Quiosc” de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant,
de 12 a 13h. Properament,
la graella televisiva incorporarà també “Curts de
llet”, un programa en què
es podran veure els documentals elaborats a final
de curs pels alumnes del
Cicle Formatiu de Grau

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

Superior de Realització
de Projectes Audiovisuals
i Espectacles de l’Institut
Pere Martell de Tarragona.
Un altre dels projectes
en què està treballant

la TVV és la producció
d’una agenda cultural presentada, en què
s’anunciaran tots els actes que es realitzaran al
municipi durant el cap de
setmana.

Vandellòs-Hospitalet.cat
Ràdio L’Hospitalet de L’Infant
Televisió de Vandellòs

Serveis

Desembre 2017

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL

DEMOGRAFIA

HORARI D’HIVERN - FINS AL 23 DE JUNY DE 2018

NAIXEMENTS:
Emma Saladié Garcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/10/2017
Haizea Cañadas Olivella . . . . . . . . . . . . . . . 13/10/2017
Lucía Bergadà Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . 25/09/2017
Juan Manuel Paredes Hernández . . . . . . . . 21/10/2017
Raúl Pous Peñasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/11/2017
Ángel Perurena Tomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/11/2017
Núria Lainez Mayans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/11/2017
DEFUNCIONS:
Jaume Sabaté Escalas  . . . . . . . . . . . . . . . . 21/10/2017
Antonia Gómez Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/10/2017
Francisco Vernet Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/11/2017
Carmen Parada Castelló . . . . . . . . . . . . . . . 28/11/2017

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES

Montserrat Cedó Margalef . . . . . . . . . . . . . . 26/11/2017
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TELÈFONS D´INTERÈS
Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
ALFax
23
DE DE
2018
Ajuntament
de2018
Vandellòs............. 977 82 43 59
ALDE
23 JUNY
DE JUNY
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
El bus Municipal és un servei
Fax
de la
Vila
de l’Hospitalet . 977 82 39 00
El busCasa
Municipal
és un
servei
gratuït
de l’Ajuntament
de
Casal
d’avis de l’Hospitalet
............. 977 82 31 21
gratuït de
l’Ajuntament
de
Casal
d’avis
de de
Vandellòs
................ 977 82 43 64
Vandellòs
i l’Hospitalet
Casal
Hifrensa
l’Hospitalet................
977 82 30 06
Vandellòs
i l’Hospitalet
de
l’Infant.
Casal de Masboquera ....................... 977 82 43 44
l’Infant.
Casal de Masriudoms ...................... 977 82 44 10
Respecteu-lo
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Respecteu-lo
Centre de dia de l’Hospitalet ........... 977 82 30 76
Reservat el dret d'admissió
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
Reservat el dret
d'admissió
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 01/12/2017
L’Hospitalet de l’Infant  . . . . . . . . . . . . . . 5288
Vandellòs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
Masriudoms
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
BUS MUNICIPAL
BUS
MUNICIPAL
Vanessa
Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Masboquera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
L’Almadrava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Població
disseminada . . . . . . . . . . . . . . . . .20
HORARI
HORARI
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.455
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Mercedes Jimenez Ortiz Serrano  . . . . . . . . 29/11/2017
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Zona Aster
Piscina

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

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

Festa Major de Masboquera. Foto: ROGER SALADIÉ

Caminada sostenible a Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ

Pedalada sostenible a l’Hospitalet. Foto: ROGER SALADIÉ

Presentació dels equips del CFS Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ

El grup de bitlles de Foment Cultural, campió de l’Intercomarcal. Foto: ROGER SALADIÉ
LA
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L’Hospitalet, seu de l’Individual territorial d’escacs. Foto: ROGER SALADIÉ

Fotogaleria

Concert de la Coral Arsis per la Marató. Foto: ROGER SALADIÉ

Desembre 2017

El VII Aglà Festival aplega 900 persones. Foto: ASSOC. DE JOVES DE VANDELLÒS

La Banda de Música Clau de Vent per Santa Cecília. Foto: JOAN CARLES LLORENS

Presentació de llibre + dvd de la Cantata de la Il·lusió de l’Escola Municipal de Música. Foto: ROGER SALADIÉ

Taller d’hipopressius i de sòl pèlvic. Foto: ROGER SALADIÉ

Sortida a Port Aventura dins del programa Tok’l 2. Foto: JOVENTUT
LA
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LA Foto històrica
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Hivern de 1965, nevada a l’Hospitalet de l’Infant. L’església sense campanar.
Foto de Pepi Vidal i Fina Miralles, cedida pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant (CELHI).

