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LA DITA
“Oreneta arribada, 

primavera començada”

L’entrada del segon trimestre del nou any serà un temps en què es reobriran 
nous debats que, de manera individual i col·lectiva, ens influiran en el nostre 
futur més immediat, tot i que alguns dels seus resultats tardaran més en veure’s 
en la vida quotidiana dels nostres veïns i del nostres pobles.

Sense pretendre iniciar un llistat del tot exhaustiu, n’esmentem alguns de caràc-
ter estratègic per al territori. Em refereixo al debat sobre el nou model energètic 
de l’Estat en què tothom (administracions, empreses i treballadors) té assumit 
que la nuclear és una energia de transició. Algunes empreses, de fet, ja fan 
una aposta clara per altres tipus d’energies renovables ubicades a escala global, 
perquè l’energia nuclear els dóna un rendiment inferior al desitjat. A més, no 
cal perdre de vista alguna sentència judicial referida a l’emplaçament del Ma-
gatzem Temporal Centralitzat (ATC) i la voluntat política del govern, que les 
empreses es facin càrrec dels nous desmantellaments de les plantes nuclears, 
amb tots els riscos que això pot comportar. En l’àmbit energètic, cal afegir 
altres moviments financers que, a escala local, també es reflectiran en una segregació dels dos grups de la central de cicle 
combinat.

Una altra transició de la qual aquestes dies tots parlem, comentem i debatem és la situació de la dona en la societat. És cert 
que a la vida política local i a l’administració en general, la seva presència és força paritària, però la veritable igualtat només 
s’assoleix si, de manera natural, entenem que tots som persones amb plenitud de drets i deures en la societat i a cada casa. 
Ens cal fer molta pedagogia en tots els àmbits.

Altres canvis, no menors, s’albiren en l’àmbit del finançament dels ajuntaments que han generat superàvit, ja que sembla 
que el Ministeri d’Hisenda accepta la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) de poder 
disposar del generat durant el darrer any. Amb més recursos econòmics, no cal dir que és més fàcil atendre més i millor 
els serveis municipals. 

Per cert, un servei llargament treballat ja ha entrat en funcionament aquest mes de març: la residència per a la gent gran 
de Vandellòs. Ens complau que la tercera edat pugui gaudir d’aquest equipament i del consegüent augment del servei de 
centre de dia de cap de setmana. El nostre objectiu és atendre com es mereix aquest col·lectiu del nostre municipi que ha 
d’envellir a casa seva i entre els seus familiars i veïns i, per satisfer les seves necessitats, hi continuarem treballant.

TEMPS DE TRANSICIONS... I DE SOLUCIONS
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Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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FREDERIC ESCODA

Entrevista

El passat 29 de novembre es va aprovar el pres-
supost municipal de 2018. Com el definiria?
És un pressupost que aposta pel manteniment i 
l’ampliació dels serveis socials i per les actuacions 
relacionades amb la sostenibilitat mediambiental.

Recordi’ns de quines xifres estem parlant
El pressupost consolidat, que inclou el de l’Ajun-
tament, els dels organismes autònoms (els patro-
nats municipals de Mitjans de Comunicació, de 
l’Escola de Música i de les llars d’infants) i els de 
les societats anònimes municipals (la de promo-
ció econòmica, que és IDETSA; i la d’esports, 
que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascen-
deix a 21,2 milions euros, aproximadament. El 
gruix d’aquest pressupost general correspon al 
de l’Ajuntament pròpiament dit, que és  de 17,8 
milions euros, aproximadament, un 3% superior 
al de l’any passat.

D’aquests diners, quants es destinaran a in-
versions?
Un 20% o, dit d’una altra manera, uns 3,6 mi-
lions d’euros. Un 1,22% més que l’any 2017. 
La part més important correspon a la residència 
per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant. Per 
aquest projecte, que costarà un total de 3 mili-
ons d’euros, aproximadament, hi ha prevista en-
guany una partida de 1.431.000 euros. La idea 
és que al 2020 pugui estar oberta a la zona on 
actualment aparquen els autobusos, darrere del 
CAP i davant del centre de dia.

Quines altres inversions destacades hi ha pre-
vistes per aquest 2018?
L’ampliació de l’Escola Mestral per treure el 
parvulari dels barracons. Això no és competèn-
cia de l’Ajuntament, sinó de la Generalitat de 
Catalunya, però l’Ajuntament està disposat a 
assumir-ne el cost, i de moment per enguany 
tenim prevista una partida de 300.000 euros. A 
hores d’ara, estem esperant que l’administració 
catalana ens doni el permís per fer-ho. D’altra 
banda, tenim prevista la millora del carrer Ma-
jor i de la Plaça de l’Ajuntament de Vandellòs 
per 275.000 euros; la millora de la climatització 
del pavelló esportiu de l’Hospitalet, per 235.000 
euros; la millora de carrers als nuclis de l’Hospi-
talet (152.000 euros) i de Masboquera (80.000 
euros); la compra de maquinària per a la neteja 
de carrers (90.000 euros); i l’arranjament de la 
piscina de Masriudoms (35.000 euros).

Segons vau explicar al ple municipal en què es 
van aprovar els pressupostos, també compra-
reu un edifici a Vandellòs…
Sí, un de nou que hi ha al carrer Barcelona. El 
volem destinar, sobretot, a pisos de lloguer per a 
joves; i a pisos assistits per a la gent gran. L’Ajun-

La Regidoria de Seguretat i Protecció Civil 
en què invertirà enguany principalment?
Hem comprat tres vehicles per a la Policia Lo-
cal en règim de rènting. Dos d’aquests cotxes 
són híbrids i l’altre és un tot terreny que ens 
servirà per arribar a llocs de difícil accés, a causa 
de l’orografia del nostre municipi. A més, es-
tem fent un estudi per determinar els llocs més 
adients per instal·lar megafonia i ampliar-ne 
la xarxa al nucli de l’Hospitalet, amb fons de 
l’Ajuntament.

Aquesta mateixa regidoria organitzarà en-
guany algun simulacre d’emergència?
A finals de novembre, el departament de Pro-
tecció Civil de l’Ajuntament va coordinar uns 
simulacres d’evacuació a les llars d’infants de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per posar 
en pràctica els plans d’emergència interiors 
d’aquests centres. Eren necessaris, per actualit-
zar-los i per poder detectar-ne les deficiències i 
implementar millores. En aquests simulacres hi 
van participar, a més de les educadores de les 
llars, la Policia Local, els voluntaris de Protecció 
Civil i els Bombers. Creiem que hem de prote-
gir especialment la canalla, que és la població 
més vulnerable i per aquest motiu a l’octubre 
volem posar en pràctica el pla d’emergència 
municipal, fent un simulacre que posi el focus 
en els centres educatius.

tament l’haurà de rehabilitar primer, perquè tot 
i que està acabat per fora i estan fetes les instal-
lacions dels serveis, està molt deteriorat per dins.

En què consistiran les actuacions relacionades 
amb la sostenibilitat mediambiental que co-
mentava al principi de l’entrevista?
En la millora de l’enllumenat  públic perquè si-
gui més eficient des del punt de vista energètic, 
en la instal·lació d’un sistema de calefacció amb 
biomassa per a l’Ajuntament i per al centre de 
dia i la residència per a la gent gran de Vande-
llòs; i en una actuació que servirà perquè es pugui 
aprofitar l’aigua de la depuradora de Vandellòs 
per regar les terres de conreu.

I l’Ajuntament tornarà a contractar veïns a 
l’atur, oi?
Sí, al Pla d’ocupació municipal hi destinarem 
aquest 2018 uns 600.000 euros, com l’any pas-
sat, per contractar-ne una cinquantena de veïns 
en situació d’atur. I com l’any passat, reserva-
rem un 30% d’aquesta quantitat a contractar 
veïns amb discapacitat, per evitar el risc d’exclu-
sió social d’aquestes persones, que tenen pro-
blemes per trobar feina. A l’hora de seleccionar 
els contractats amb aquest Pla, de fet, sempre 
donem prioritat als més desfavorits, a aquells 
que tenen greus dificultats familiars i econòmi-
ques i aquells que tenen una edat avançada. 

Pendent que el govern espanyol faci efectiu el seu compromís d’aprovar un 
decret llei que permeti als ajuntaments reinvertir el seu superàvit, el regidor  

d’Hisenda i Recursos Humans; i de Seguretat i Protecció Civil, Frederic 
Escoda, té els comptes municipals de 2018 aprovats i un “objectiu clar”, 
segons diu: “conservar i incrementar les partides que persegueixen una 

labor social, sense augmentar els impostos, perquè tothom es beneficiï dels 
ingressos del municipi”.

Els serveis socials i la sostenibilitat 
mediambiental són els eixos del 

pressupost de 2018“ “
ENTREVISTA AL REGIDOR 
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El nostre municipi està afectat per 
un ampli ventall d’infraestructu-
res de transport: xarxes ferro-

viàries, autovia, autopista, carreteres 
nacionals, comarcals. En els darrers 
anys l’administració estatal i l’autonò-
mica estan plantejant diversos pro-
jectes que ens afecten directament 
o indirectament. A tall d’exemple: el 
Corredor Mediterrani, el tramvia del 
Camp de Tarragona i la prolongació 
de l’A-7, entre d’altres. Tanmateix, 

darrerament ha aflorat la iniciativa de 
transformar en una via verda l’actual 
línia de tren més propera a la costa; 
idea compartida pels equips de go-
vern de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant i Mont-roig del Camp. 

Des del grup municipal de 
PDeCAT hem presentat una moció 
per realitzar un estudi de mobilitat 
al municipi. Aquest estudi ha de 
permetre conèixer les necessitats 
de desplaçaments dels nostres vi-

latans fora del municipi, per motius 
laborals, formatius, sanitaris, so-
cials, culturals, de lleure o altres. 
També ha d’incloure els desplaça-
ments que es fan des d’altres po-
blacions als nostres pobles; així 
com una projecció futura amb di-
versos escenaris. 

Diu el filòsof Innerarity que “la 
tasca principal de la política demo-
cràtica és la d’establir la mediació 
entre l’herència del passat, les prio-

ritats del present i els desafiaments 
del futur”. Justament, les infraestruc-
tures de transport afecten no sols 
el present, sinó també el futur. Per 
aquest motiu, pensem que ens cal 
disposar de la màxima informació 
possible per prendre les decisions 
que millor defensin l’interès general 
del municipi. No obstant això, creiem 
que, en algun moment, caldrà dema-
nar l’opinió i escoltar la veu dels nos-
tres veïns i veïnes.  

L’any 2018 ha començat molt in-
tensament pel que fa a la gestió 
i a les activitats de l’Ajuntament. 

En aquests dos mesos i mig que 
han passat, s’han signat convenis 
de col·laboració amb les diferents 
associacions que conformen el teixit 
empresarial i comercial del municipi, 
l’Associació de Comerços, l’Associa-
ció de Restauració i Hoteleria i l’As-
sociació d’Empresaris. Els convenis 
tenen uns objectius comuns: treballar 

per arribar a acords de col·laboració 
entre el sector públic i privat per rea-
litzar actuacions que ajudin tant a la 
dinamització com a la diversificació 
econòmica del municipi. Per als em-
presaris i autònoms, des de la Regi-
doria d’Empresa, Comerç i Energia, 
hi ha convocades diferents línies de 
subvencions que van des del foment 
de l’autoempresa, a la dinamització 
i millora de la competitivitat dels co-
merços de proximitat, a l’ajuda per 

la creació de noves activitats empre-
sarials que siguin econòmicament i 
tecnològicament fortes i que generin 
riquesa i ocupació estable i de qua-
litat, als ajuts a la comercialització 
del producte local, a incentius a la 
implantació de projectes i noves ac-
tivitats estratègiques i al foment de la 
competitivitat del comerç.

Amb l’objectiu d’ajudar a la di-
namització de l’economia local i a la 
promoció del municipi, des de les di-

ferents Regidories de l’Ajuntament es 
treballa en l’organització d’activitats i 
en portar esdeveniments al municipi, 
ja siguin esportius, culturals, etc. que, 
juntament amb la promoció  a fires de 
turisme, puguin aconseguir situar-nos 
en un bon lloc a l’hora de ser escollits 
com a destinació turística.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant es mereix l’esforç de tots junts 
per tal d’aconseguir aquest objectiu 
comú:  ser un municipi de referència.

OBJECTIU COMÚ

Cristina Borràs

En el passat ple del 28 de 
febrer es va aprovar el nou 
Reglament de Participació 

Ciutadana, una iniciativa d’Esquer-
ra juntament amb PDeCAT. Amb 
aquest reglament, volem retornar 
el poder de representació dels regi-
dors als ciutadans i ciutadanes del 
nostre municipi. Amb el reglament 
aprovat es podrà intervenir oral-

ment als plens, presentar propos-
tes i acords, i també s’implementen 
de manera clara totes les lleis rela-
cionades amb la transparència, la 
participació, el dret a la informació 
pública o els processos participa-
tius. Així es regula els drets de les 
persones al Ple Municipal i s’oferei-
xen unes vies d’expressió i comuni-
cació que fins ara no teníem.

L’Ajuntament redactarà una 
breu guia per explicar el funciona-
ment del reglament i es crearà una 
comissió de seguiment i impuls per 
fer-ne la implantació.

Ara és moment que la gent 
prengui el relleu i, en exercici dels 
seus drets i deures com a ciuta-
dans, facin ús d’aquestes noves ei-
nes, presentant propostes i idees; i 

col·laborin aportant millores o can-
vis que creguin necessaris al regla-
ment.

Esperem que tots i totes pu-
guem utilitzar tots aquests nous 
mecanismes i que sigui una bona 
eina de relació entre la política i les 
veïnes i veïns.

E
n semanas arrancará una nueva 
temporada turística. El potencial 
de nuestro municipio como atrac-

ción turística es innegable, pero... ¿se 
sigue la estrategia correcta para impul-
sarlo?

En el debate de presupuestos ad-
vertimos de que el equipo de gobierno 
rebajaba partidas destinadas a promo-
ción turística, síntoma de que no apues-
ta por uno de los motores de nuestra 
economía. Sería muy importante rede-

finir los objetivos e impulsar la actividad 
turística de una forma más intensa.

Ese impulso debería establecer-
se como eje estratégico que permita 
esfuerzos en diferentes áreas. Es tan 
importante disponer de infraestructuras 
adecuadas como tener buena imagen: 
un urbanismo planificado, unos ser-
vicios que funcionen, playas calles y 
espacios públicos limpios... todo contri-
buye a cimentar nuestra imagen como 
municipio turístico, protegiendo el me-

dio ambiente y los recursos naturales. 
Se requiere una planificación estratégi-
ca y una coordinación entre concejalías 
para garantizar un resultado óptimo. Un 
modelo de éxito debería equilibrar que 
esas medidas tendentes a impulsar el 
turismo no chocasen con las acciones 
destinadas a los vecinos.

Y aquí el gran problema. El equi-
po de gobierno actual ni tiene una 
idea clara de cómo hacer de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant un munici-

pio turístico de primer orden, ni en su 
listado de preferencias se refleja esta 
necesidad.

Hay que potenciar las sinergias en-
tre las distintas concejalías, involucran-
do a los distintos agentes y entidades 
sociales, y creer en el objetivo de hacer 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant un 
municipio turístico potente, dotado de 
una oferta atractiva; y aprovechar esos 
recursos extra para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos.

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

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

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

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet 

Fa molts anys que sento a diferents 
partits polítics, amb molt pes al 
municipi, afirmar que el turisme als 

nostres pobles ha de ser una de les princi-
pals alternatives econòmiques. Però, pas-
sa que, a l’hora de posar-ho a la pràctica, 
mai és materialitza.

No sé si el que volen és tenir un 
“municipi tranquil, un poble dormitori” o un 
poble amb economies diverses on tothom 
pugui tenir accés al treball i no només al-
guns. Pretenem, des del sector, socialit-
zar més el treball.

A l’hora d’invertir en millorar el sector 
turístic, massa sovint no hi ha recursos. 
A l’hora de voler tenir trets diferenciadors 
d’altres municipis i ser més exclusius, és 
massa car. 

Encara avui, dins de la crisi del 
2008, sembla ser que hem après molt 
poc d’aquesta nefasta experiència. Els 
diferents operadors del sector serveis ne-
cessiten el suport de les institucions per 
garantir la seva activitat. 

Si tinguéssim voluntat de mirar més 
enllà de 4 anys estaríem salvats, però 

veig que això es queda en un discurs buit 
i en algunes planes de premsa. 

No ens adonem que la promoció tu-
rística és alguna cosa més que una foto 
simpàtica a les fires o esdeveniments 
protocol·laris. No ens adonem que l’apos-
ta ha de ser més agosarada, no ho podem 
deixar tot per a la vespra del moment.

És més, aquest aposta, en trac-
tar-se el turisme d’una activitat trans-
versal, s’hauria de potenciar de manera 
conjunta i interessada des de totes les 
formacions, anant tots a una. Fins al 

moment, els intents en aquest sentit han 
estat molts, tot i que amb resultats no del 
tot satisfactoris.

És ara, ara que disposem dels re-
cursos humans i econòmics, quan hem 
de posar les bases i el que calgui per 
poder arribar a ser un municipi diferen-
ciador i més potent, en relació amb el 
turisme, d’aquells en què ens emmira-
llem. Des de la Regidoria de Turisme que 
encapçalo, treballem intensament per 
aconseguir-ho, però calen més esforços 
per part de tothom.

VIES VERDES, TRAMVIES, 
TRENS DE RODALIES I ALTRES INFRAESTRUCTURES

Mònica Boquera

MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Manel Barceló

¿TIENE NUESTRO MUNICIPIO 
UN PROYECTO TURÍSTICO SOLVENTE?

Sílvia Pujol

Elidia López
HA DE SER EL TURISME 
L’ALTERNATIVA SOCIOECONÒMICA AL NOSTRE MUNICIPI? 

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

Març 2018
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EL GENERAL MANUEL SALAMANCA Y NEGRETE, 
DE L’HOSPITALET A L’ILLA DE CUBA

Si una cosa he après durant els meus 
anys de recerca històrica és que darrere 
de cada porta de cada casa, rica o pobre, 
sempre hi ha una novel·la per escriure. El 
Recull de les cases antigues de l’Hospita-
let de l’Infant (2006) em va permetre des-
cobrir una de les històries més intenses 
i alhora més desconegudes del nostre 
poble: la del general Manuel Salaman-
ca y Negrete, un dels polítics i militars 
més actius de l’últim terç del segle XIX. 
Un thriller apassionant que barreja amor, 
guerra, mort i conspiracions i que entron-
ca amb l’Hospitalet de l’Infant, des que el 
general va edificar el 1880 l’habitatge del 
carrer del Mar que ocupava l’Hotel Infan-
te, avui dia l’Hotel Vistamar.  

Nascut a Burgos l’any 1831 en el si d’una 
família noble, seguí amb èxit el camí de 
les armes. Seria governador militar de 
Tarragona, capità general de València i, 
finalment, tinent general dels exèrcits. 
Durant el transcurs de les terceres guer-
res carlines, bastí una xarxa de 45 torres 
de telegrafia òptica que enllaçaven Sa-
ragossa amb Amposta i que es comuni-
caven amb un eficient aparell ideat per 
ell mateix. Fruit de la pressió exercida, el 
gener de 1874 el seu regiment donà mort 
a Gandesa al cabdill carlista de Tivissa 
Josep Bru. Dos anys després seria es-
collit diputat per Tortosa i abandonà els 
seus càrrecs militars per ocupar el seu 
escó al Congrés dels diputats de Madrid. 
Gran coneixedor del nostre territori, ad-
quirí l’any 1880 una finca de tres jornals 
a l’Hospitalet de l’Infant per edificar una 
residència on gaudir dels dies d’esbarjo, 
i que compartiria amb Carmen Montoro 
Martínez de Ribera. El solar, situat a la 
vora de la mar es coneixia popularment 
com “l’Almadrava”, ja que en aquest in-
dret s’hi exercia antigament la pesca de 
tonyines. En aquells moments, es con-
servava encara un edifici en runes desti-
nat a la salaó del peix. Edificà entre 1880 
i 1883 tres habitatges, un de principal, un 
d’accessori i un altre per al jardiner. Les 
obres no s’aturen i al mes de maig de 
1884, més de seixanta veïns treballaren 
en la construcció d’un estany de 18 me-
tres. Es plantaren 80 tarongers, 12 ma-
graners, 20 parres i 27 arbres decoratius. 

Amb pedres de la platja, s’hi dibuixaren al 
terra de jardí les inicials dels dos amats 
“MS” i “CM”. L’activitat no s’atura i el Diari 
de la província de Tarragona en la seva 
edició del 31 de juliol de 1887 recollia el 
projecte del general d’establir a la seva 
casa de l’Hospitalet un viver d’ostres, 
encara que no tenim constància que es 
dugués a terme. Solia venir amb ferro-

carril o desembarcava discretament per 
la platja de l’ Arenal, on un bot l’apropava 
a terra.

La gent més gran de la vila encara recor-
dava haver sentit parlar d’aquelles festes 
en què assistiren membres de l’alta soci-
etat i de la política de l’ època, que arri-
baven en un vagó de tren especialment 
disposat per a l’esdeveniment. Una ha-
bitació la tenien empaperada amb retalls 
dels diaris satírics de l’època en què eren 
protagonistes el general o els membres 
del Govern.

Manuel Salamanca ja havia estat decla-
rat senador vitalici, però la culminació de 

la seva carrera vindria amb la seva de-
signació l’any 1889 com a capità gene-
ral de l’illa de Cuba. Cert és que alguna 
cosa li devia inquietar ja que poc abans 
de partir, redactà un document privat de 
venda per valor de 40.000 pessetes i 
s’assegurà que la casa passés a mans 
de Carmen.

Amb fama d’home honest, s’engrescà a 
solucionar els problemes econòmics de 
la colònia i engegà diferents litigis judi-
cials per intentar ficar el peu al coll als 
casos de corrupció en què estaven im-
plicats destacades personalitats de l’illa 
d’ultramar. Nou mesos després de la 
seva arribada, la mort el va sorprendre 
misteriosament i sobtadament. Amb la 
distància dels anys, es fa difícil distingir 
realitat i ficció, però moltes veus entre les 
quals es trobava la del seu propi fill de-
fensaven que havia mort enverinat. L’es-
criptor cubà Ciro Bianchi, que ha tractat 
aquesta història des de l’altra banda de 
l’oceà, relata en un dels seus articles que 
entre el munt de corones fúnebres que 
envoltaven el fèretre hi havia una, la més 
discreta, amb la dedicatòria “A Manuel 
Salamanca, de un corazón inconsolable 
y fiel”. Les despulles de l’ il·lustre general 
descansen a la Necròpolis de Cristóbal 
Colón de l’Havana; i les de Carmen, al 
cementeri de l’Hospitalet de l’Infant, se-
parats eternament per la immensitat de 
l’Atlàntic. 

Per Alfons Tejero i Farnós

 
Font oral i documentació original: 
Josep Chavarría Queralt  

Episodis de la nostra història
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Arranjament de voreres en 
diverses zones

L’Ajuntament està realitzant tre-
balls de millora a diversos carrers 
del nucli de l’Hospitalet de l’Infant. 
Aquest treballs els està realitzant 
la brigada municipal i en aquests 
moments es concentren al passeig 
de l’Arenal que hi ha en segona lí-
nia de mar, en el tram comprès en-
tre el camp de futbol i la Plaça Coll 
de Balaguer. En aquest tram d’1 
km de longitud, aproximadament, 
s’estan eliminant les barreres ar-
quitectòniques que hi ha en els 
passos de vianants, rebaixant les 
voreres per habilitar unes rampes 
d’accés per a les persones amb 
mobilitat reduïda.

Recentment, la brigada municipal 
també ha arranjat diverses vore-
res a la urbanització Corralets, 

que s’havien aixecat per la força 
de les arrels dels arbres. El ma-
teix ha fet al carrer de Francisco 
Chavarría, on a més s’ha eixam-
plat la vorera central i s’ha retirat la 
maquinària per fer exercici a l’aire 
que hi havia, per traslladar-la al 
carrer Llastres, perquè estigui en 
un lloc més adequat. 

Als carrers Bernat de Fenollar, Via 
Augusta, París, Església, Duc de 
Medinaceli, Vidal i Barraquer, Ole-
astrum, Montsià, Estació i Baix 
Empordà, igualment també s’hi 
han arranjat voreres en els darrers 
mesos. D’altra banda, fa uns dies 
l’Ajuntament va millorar l’asfalt del 
tram de la carretera de Móra que 
va de la Urbanització Infant a l’inici 
del carrer Ramon Berenguer IV.

Des de mitjan de gener s’es-
tan duent a terme  les obres 
de millora del tram final del 
carrer Escoles de l’Hospitalet 
de l’Infant, situat al costat de 
la carretera de Móra, davant 
de la Casa de Cultura Blanca 
d’Anjou. Amb la reurbanització 
d’aquest tram de carrer, de 250 
metres quadrats, l’Ajuntament 
pretén prosseguir el procés de 
millora de la qualitat de l’espai 
públic del nucli antic del po-
ble, iniciat fonamentalment a 
l’entorn de la Plaça Catalunya. 
L’objectiu de la remodelació 
és potenciar les zones de via-
nants, fer-les més atractives i 

còmodes i tranquil·litzar la cir-
culació rodada.

En concret, els treballs que 
s’estan fent consisteixen en 
la millora i reordenació dels 
serveis d’abastament d’aigua, 
d’evacuació d’aigua pluvial i 
residual, del reg, del prisma de 
serveis, de la pavimentació, de 
la senyalització, de la jardineria 
i de l’enllumenat públic. 

Aquestes obres tenen un cost 
de 60.500 euros, aproxima-
dament; i duraran tres mesos, 
segons preveu l’empresa adju-
dicatària, RETORVAN SL.

Millora del tram final del 
c/ Escoles de l’Hospitalet 

Per continuar el procés de millora del nucli antic 

A mitjan de febrer van començar les obres 
de pavimentació del carrer Nou de Mas-
riudoms. Els treballs previstos en aquest 

carrer estret, situat al nucli antic de antic del po-
ble, duraran uns 3 mesos i consisteixen en la 
renovació del paviment, que no és homogeni 
i presenta deficiències i deteriorament pel pas 
del temps i l’ús continuat de vehicles. També 
es renovarà la xarxa d’aigües residuals, de dis-
tribució d’aigua potable  i de recollida d’aigües 
pluvials; i es farà la preinstal·lació per soterra-
ments dels serveis aeris d’altres companyies, 
com ara els de telefonia i electricitat; i a més s’hi 
col·locarà senyalització i mobiliari urbà.

Amb la remodelació d’aquest carrer, l’Ajunta-
ment vol continuar el procés de millora del nucli 
antic del poble, que es va iniciar als carrers Ma-
jor, Sant Pau, Sant Josep i de les Eres. Així, com 
en aquests carrers, s’ha projectat un carrer de 
prioritat per als vianants, amb un paviment de 
qualitat, de llambordins i amb una rasant única.

L’empresa encarregada d’executar aquestes 
obres és AGROVIAL SA, per un pressupost 
d’uns 105.000 euros. Aquests treballs es-
tan subvencionats pel Pla d’Acció Municipal 

2017 (PAM) de la Diputació de Tarragona. En 
concret, la corporació provincial n’assumirà 
el 47% del cost total i l’Ajuntament el 53% 
restant. g

CANVI DE PAVIMENTACIÓ AL CARRER NOU 
DEL POBLE DE MASRIUDOMS
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El Ple de l’Ajuntament ha aprovat l’autoritza-
ció de despesa plurianual per al contracte de 
serveis relacionat amb la redacció dels docu-
ments tècnics i jurídics que permetran saber 
el cost real del desenvolupament urbanístic 
del sector de “L’Aigua al Coll” de l’Hospita-
let de l’Infant, amb els vots a favor del PSC, 
d’ERC i de la FIC; i l’abstenció del PDeCAT 
i del PP.

El contracte de serveis es va adjudicar el 
passat mes de desembre a l’empresa UR-

BAN DESIGN LAB ZFA, S.A.P, per un import 
de 95.590 euros i un termini d’execució de 
36 mesos. Aquesta quantitat serà finançada 
en primera instància per l’Ajuntament, que 
com a impulsor del projecte avançarà els di-
ners; i serà abonada al llarg dels propers tres 
anys, del 2018 al 2020. Seran els propietaris 
del sector, però, els que acabaran assumint 
el cost d’aquests treballs previs.

El sector de “L’Aigua al Coll”, que es va co-
mençar a edificar fa dècades al final de la 

Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant, no dis-
posa de serveis bàsics, com ara enllumenat, 
aigua, clavegueram, carrers, etc. Amb l’en-
càrrec de la redacció i gestió d’aquests do-
cuments (el pla de millora urbana, el projecte 
d’urbanització i el projecte de reparcel·lació) 
a l’empresa adjudicatària d’aquest contrac-
te de serveis, 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 propieta-
ris d’aquest sector. 

Pas endavant per a la urbanització de “L’Aigua al Coll” de l’Hospitalet 

Els alumnes podran gaudir-ne del resultat el proper curs

A mitjan de gener van començar 
les obres de reforma i ampliació 
de l’Escola Municipal de Música. 

Aquestes obres serviran per adequar les 
instal·lacions de l’Escola a les necessitats 
actuals del centre, ubicat a l’Hospitalet 
de l’Infant. Amb aquesta finalitat, s’està 
reformant l’edificació existent per millo-
rar-ne les seves característiques; i s’està 
ampliant, perquè pugui albergar l’aug-
ment d’alumnes que té any rere any.

Els mòduls prefabricats ja s’han retirat i 
l’espai que ocupaven se situarà l’ampli-
ació: una nova construcció annexa, de 
273,44 m2 de superfície construïda, per 
situar-hi 5 aules de música i uns serveis 
higiènics.

També s’adequarà l’espai lliure de parcel-
la (nous jocs infantils, delimitació amb no-
ves tanques de l’espai lliure, etc.).

L’Ajuntament va adjudicar les obres a 

l’empresa Servidel SLU, per un import 
de 371.000 euros, aproximadament, i un 
termini d’execució de cinc mesos. Estan 
subvencionades pel Pla d’Acció Munici-
pal 2017 (PAM) de la Diputació de Tar-
ragona, que n’assumirà el 47,48% del 
cost total (de l’altra part se’n farà càrrec 
l’Ajuntament).

Per la magnitud dels treballs, s’han hagut 
de reubicar els espais de l’Escola: a les 
instal·lacions del Centre Obert, al pave-
lló poliesportiu; al local que fins feia poc 
ocupava Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, a 
la Via Augusta 16 i alhora Plaça Cata-
lunya 8; i a la Casa de Cultura Blanca 
d’Anjou. “Aquestes obres suposaran una 
millora substancial de les instal·lacions 
de l’Escola Municipal de Música, així 
que als més de 200 usuaris i a les se-
ves famílies els demanem que disculpin 
les molèsties i que tinguin paciència”, ha 
assenyalat la regidora d’Ensenyament, 
Núria Ortiz. g

LES OBRES DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA, EN MARXA

El minifestival TWINPALM, la versió de petit 
format del ja desaparegut festival PALMFEST, 
celebrarà la seva setena edició el proper dis-
sabte 7 d’abril a les instal·lacions del Centre 
Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant. 

Encapçala el cartell la Maika Makovski, que 
oferirà un concert íntim, defensat en alguns 
moments amb la seva guitarra i en altres 
amb un piano de cua. Tampoc es perdran la 
cita Mariona Aupí, en presentació del seu nou 
àlbum ‘El Món’, Pacosan, que presentaran 
a TWINPALM la seva recent i aclamat ‘Sour 
Mood’ i els locals Mina Coto, que fa escassos 
dies presentaven ‘Dorado Sublim’ i actuaran 
per primera vegada a casa. La representació 
internacional la tindran els britànics Ivan Cam-
po, trio de Manchester que porta alguns mesos 
girant per tot Europa en presentació del seu re-
cent darrer treball ‘Season of the King’.

Aquestes actuacions tindran lloc durant la tar-
da del dissabte 7 d’abril a l’Auditori del Centre 
Cultural Infant Pere, de poc més de 350 pla-
ces, que converteixen la cita en un esdeveni-
ment amb aforament limitadíssim. Les entra-
des es poden adquirir a preu reduït, per només 
15 euros, en www.ticketea.com.

El minifestival 
TWINPALM, el 7 d’abril a 

l’Hospitalet de l’Infant
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El XX Pessebre dels Estels 
ha deixat un balanç de 
3.500 visitants, durant els 

tres dies que es va representar 
a Castelló, el poble medieval del 
municipi que cada Nadal recu-
pera la seva vida. Aquesta és la 
xifra que ha facilitat l’Associació  
Masia Castelló que des de fa ja 
dues dècades organitza aquest 
esdeveniment amb el patrocini de 
l’Ajuntament.

Davant aquest bona quantitat de 
visitants, l’entitat ha expressat la 
satisfacció, perquè en aquesta 
edició s’ha incrementat la mitjana 
diària de persones que han passat 
pel Pessebre (un centenar més 
cada dia), així com el nombre d’ 
espais reconstruïts del poble i de 
les escenes representades. Tam-
bé ha augmentat el nombre d’ac-
tors voluntaris, en superar els 220 

i arribar a 230; i s’ha mantingut el 
nombre de col·laboradors (més 
de cent), ha precisat l’Associació. 
La venda d’entrades per Internet 
(a través del web www.masiacas-
tello.cat), així mateix, s’ha duplicat 
en relació amb l’edició interior, 
que és quan es va començar a 
oferir aquest servei.

El XX Pessebre dels Estels va es-
tar obert tres dies, un dia menys 
del que hi havia previst. En con-
cret, els dies 23 i 30 de desembre 
i el 6 de gener (la representació 
del 26 de desembre es va anul·lar 
com a mostra de condol per l’ac-
cident de caça que hi va haver a 
Vandellòs). La representació del 
30 de desembre és la que va aple-
gar més gent (1.900 persones) i la 
del 6 de gener la que menys, per 
les males condicions meteorològi-
ques. g

UNES 3.500 PERSONES HAN GAUDIT DEL PESSEBRE 
DELS ESTELS DE LA MASIA DE CASTELLÓ 

Gràcies a 230 actors voluntaris i a més d’un centenar de col·laboradors

Les propostes dels tallers 
participatius de Castelló

A l’espera que es fixi en el 
calendari la data de pre-
sentació oficial de l’informe 
base per a l’elaboració d’un 
pla urbanístic de la Masia 
de Castelló, us avancem 
les principals conclusions 
d’aquest document elaborat 
entre els mesos d’octubre 
de 2017 i gener de 2018 per 
Alba Font, alumna del Grau 
de Geografia de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV), 
amb el suport del Dr. Sergi 
Saladié, geògraf i professor 
associat a la URV, com a 
tutor de les pràctiques extra-
curriculars.

Aquest informe, recor-
dem, és fruit del conveni 
de col·laboració educa-
tiva entre la Facultat de 
Turisme i Geografia de 
la URV i l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant i inclou les propos-
tes recollides en els tres 
tallers participatius titu-
lats “Com voleu que sigui 
Castelló?” que l’Associ-
ació Masia de Castelló 
va organitzar els passats 
dies 28 d’octubre, 25 de 

novembre de 2018 i 19 
de gener de 2018 a Ca la 
Torre de Vandellòs.

L’eix central de les propos-
tes es concreta en un seguit 
d’intervencions destinades 
a consolidar el projecte de 
recuperació i reconstrucció 
de les cases cedides a l’As-
sociació. Entre les propos-
tes, destaquen: la creació 
d’un centre d’interpretació/
ecomuseu a Cal Santo, 
com a gran casa pairal del 
nucli; la consolidació de 
l’alberg/refugi de la Casa 
Quico Serrador, la recons-
trucció de Casa Miquel i la 
Torre de Castelló a partir de 
tècniques, eines i materials 
tradicionals; i el manteni-

ment de l’espai polivalent de 
Cal Pep, l’espai de l’Asso-
ciació a Casa Cisco el Ros 
o el punt d’informació a cal 
Pacara. 

Altres propostes plantegen 
dotar el nucli d’equipaments 
i serveis bàsics i necessaris, 
com ara la consolidació de 
l’abastament d’electricitat, 
la depuració d’aigües, l’es-
tabliment de clavegueram i 
d’un sistema de depuració 
biològica, i la pavimentació 
dels carrers amb pedra del 
territori. I unes altres posen 
l’èmfasi en el perímetre del 
nucli i suggereixen la recu-
peració de conreus tradicio-
nals i la implementació de la 
ramaderia.

15.934 euros és la quantitat total exacta que s’ha 
aconseguit recaptar al municipi per a la Marató de 
TV3, en la darrera edició dedicada a les malalties 
infeccioses. En concret, 9.134 euros, al nucli de 
Vandellòs; i 6.800 euros, al nucli de l’Hospitalet de 
l’Infant.

Al poble de Vandellòs, la major part dels actes 
que es van preparar per recaptar fons per aques-
ta bona causa es van celebrar el 16 de desembre. 
Per aquesta jornada solidària, que va tenir lloc al 
pavelló poliesportiu, diferents entitats del poble 
van organitzar, amb el suport de l’Ajuntament, 
diverses activitats, com ara: tómbola, actuacions, 
bingos, playback, venda de llibres, venda de tre-
balls manuals i un sopar. 

A l’Hospitalet de l’Infant, els actes solidaris, orga-
nitzats per entitats i veïns del poble amb el suport 
del consistori, van començar el cap de setmana 
del 25 i el 26 de novembre i es van perllongar fins 
al 27 de gener. 

Gairebé 16.000 euros, 
recaptats per a la 

Marató de TV3

Aquesta és la fotografia que va aconseguir més “likes” en 
el II Concurs d’Instagram convocat per la Regidoria de Turisme 
amb motiu del XX Pessebre dels Estels. La imatge guanyadora, 
que competia amb més de 200, és obra de @atravesdunobjec-
tiu (Júlia Santapau Jardí). Per la fotografia, aquesta instagramer 
s’ha endut una estada de dues nits per a dues persones a l’Hotel 
La Figuerola Resort & Spa, en règim de dormir i esmorzar; un 
bateig de golf al Pitch&putt La Figuerola; i un dinar per a dues 
persones al restaurant Rebost de la Nuri de Masboquera!
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L’alcalde de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant, Alfons Garcia; i 
l’alcalde de Mont-roig del Camp, 
Fran Morancho han visitat les 
vies verdes del Ribota i del Jilo-
ca de Calatayud, un camí natural 
que discorre per les antigues vies 
del ferrocarril.

Els dos alcaldes s’han interessat 
per aquest projecte, després que 
el Ministeri de Medi Ambient els 
comuniqués recentment que un 
dels municipis que ha gestionat 
satisfactòriament el desmantella-
ment del traçat ferroviari és Cala-
tayud. La visita, que va tenir lloc 
el passat 16 de gener, ha servit 
per informar-se sobre el funci-
onament, el manteniment, els 
usos i el procés de creació.

De fet, des de fa temps, els dos 

Ajuntaments mantenen contac-
tes amb el Ministeri de Foment, 
per tal que, un cop entri en fun-
cionament el Corredor del Medi-

terrani, l’actual traçat ferroviari 
es pugui convertir en una via 
verda i un nou recurs turístic a 
la zona. En aquest sentit, Adif 

cediria els terrenys als munici-
pis a canvi d’un lloguer. El Mi-
nisteri de Medi Ambient assu-
miria la inversió i els consistoris 
s’haurien de fer càrrec del man-
teniment.

D’altra banda, l’alcalde de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant està en negociacions amb 
RENFE i Adif, propietaris de 
l’actual estació de trens i del 
seu entorn, per aconseguir que 
lloguin a l’Ajuntament, a un preu 
simbòlic, l’edifici que acull ara 
l’estació ferroviària i que queda-
rà en desús amb l’obertura de 
la nova estació ubicada a la ur-
banització La Porrassa. La idea 
és “convertir-lo en un espai per 
difondre el patrimoni del muni-
cipi”, segons ha explicat Alfons 
Garcia.

Una via verda i la reconversió de l’actual estació, en projecte

Els alcaldes de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Mont-roig del Camp, Salou, 
Cambrils i Vinyols i els Arcs han acordat 

treballar conjuntament per demanar al Ministeri 
de Foment  que, quan entri en funcionament el 
Corredor del Mediterrani, es desmantelli la via 
del tren que passa pel seus termes municipals.  
En el cas del nostre municipi, es tracta d’un tram 
de 9,2 km de via.

De moment, ja s’han reunit amb el delegat del 
Govern a Catalunya, Enric Millo; i amb el sub-
delegat del Govern, Jordi Sierra a Tarragona. 
A aquests van exigir-los el passat 14 de febrer 
“concreció”, és a dir, que es fixi un calendari 
per al desmantellament. En aquest sentit, van 
manifestar la seva preocupació perquè la via 
quedi abandonada, tal com ha passat en altres 
poblacions, pels problemes que comportaria la 
via en desús: de brutícia, de mala imatge, d’in-
seguretat, de barrera física… Per aquest motiu, 
van demanar també la creació d’una comissió 
de seguiment que es reuneixi periòdicament, 
per saber com s’està elaborant el projecte de 
desmantellament.

El  delegat del Govern a Catalunya, Enric 
Millo, es va comprometre a reunir-se amb el 
ministre de Foment per traslladar-li aquestes 
peticions i a convocar-los a una altra reunió 
per donar-los una primera resposta. “No hi ha 
dubte que la via ha de quedar desmantellada 
en aquest recorregut. Això no es qüestiona, 
ho diu clarament la declaració d’impacte am-

biental de l’any 2002. El què està clar, sobre el 
quan i el com hi hem de treballar”, va afirmar 
Enric Millo.

L’alcalde, Alfons Garcia, va aprofitar la trobada 
per demanar també  al govern espanyol que, 
amb l’obertura de la nova estació de trens de 
l’Hospitalet de l’Infant i la posada en funciona-
ment de la nova línia del Corredor del Mediter-
rani, prevista d’aquí a uns mesos, “s’incrementin 
les freqüències horàries de servei ferroviari, per 
facilitar el transport públic tant als veïns com als 
turistes”.

En aquesta línia, tots els batlles van assenyalar 
que, un cop les vies estiguin desmantellades, 
els municipis comparteixen la necessitat de 
comptar amb un tramvia o transport similar que 
uneixi la línia de la costa. No volen, però, vies ni 
catenàries a dins dels municipis, sinó un mitjà 
de transport integrat als nuclis urbans.

De tot plegat, es parlarà el proper 21 de març, 
a partir de les 8.45 h, en la jornada organitzada 
per la Cambra de Comerç de Reus sota el títol 
“Nou esquema ferroviari al Camp”. L’alcalde, Al-
fons Garcia, serà un dels ponents.  g

UNITS PER DEMANAR EL 
DESMANTELLAMENT DE LA VIA DEL TREN

Els alcaldes dels municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp, 
Salou, Cambrils i Vinyols i els Arcs
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La Regidoria de Turisme 
està impulsant una com-
petició per escollir les 12 
fotos de l’any del muni-
cipi. L’objectiu és donar 
un valor afegit a totes 
aquelles imatges que 
els instagramers fan de 
Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant. Per aquesta 
raó, cada mes, l’equip 
tècnic de la Regidoria de 
Turisme escull dues de 
les imatges publicades 
a Instagram que, prèvi-
ament, els igers hagin 
compartit en aquesta 
xarxa social. 

Tot seguit, aquestes 
dues imatges escollides 
es publiquen a la pàgina 
de Facebook de Turisme 
l’Hospitalet de l’Infant i la 
Vall de Llors perquè els 
seus seguidors votin per 
la que ha de ser ‘La Foto 
del mes’. Com a reconei-
xement als participants, 
la foto escollida repre-
sentarà un dels mesos 
de l’any al calendari del 
2019 que editarà l’Ajun-
tament. Aquesta que ve-

ieu és la que es va triar 
el mes de gener (de @
angisbi, Àngels Gisbert 
Martí).

A part d’aquesta distin-
ció, tots els igers gua-
nyadors rebran un petit 
lot de productes de mar-
xandatge del municipi i 
una còpia del calendari 
en què apareixeran les 
imatges escollides. Per 
al lliurament d’aquests 
guardons, la Regidoria 
de Turisme organitzarà 
una petita trobada amb 
els guanyadors a prin-
cipis del 2019. Podeu 
consultar les bases del 
concurs a www.hospita-
let-valldellors.cat

Per commemorar el 
Dia Internacional de les 
Dones, el consistori ha 
organitzat un programa 
d’actes que va començar 
el 3 de març i finalitzarà 
el 25 de març. Els actes 
més destacats celebrats 
fins al moment han es-
tat la “Cursa/Caminada 
per la igualtat”, que va 
aplegar un centenar de 
persones el 4 de març 
a l’Hospitalet de l’Infant, 
una sessió de meditació, 
les xerrades col·loqui 
“Presoneres del movi-
ment republicà irlandès” 
(de la doctora en Histò-
ria Contemporània per 
la URV Mireia Ros) i 
“El maig de les dones. 
El moviment feminista 
a Catalunya durant la 
transició” (de Meritxell 
Ferré Baldrich, historia-
dora i doctora en Història 
per la URV) i la lectura 
del manifest per la igual-
tat consensuat per les 
entitats municipalistes, a 
Ca la Torre de Vandellòs 
i a la Casa de la Vila.

El 8 de març es van 
lliurar els guardons del 
concurs de disseny de 
cartells de promoció de 
la igualtat de gènere 
convocat per la Regi-
doria de Joventut. Els 
guanyadors de la cate-
goria infantil són: Martí 
Lanceta Gil (1r premi), 
Samuel Fernández 
Sabaté i Anna Segarra 
Margalef (2n premi) i 
Èlia Sastre Farnós  (3r 
premi); i els guanya-
dors de la categoria ju-
venil: Ona Garcés Car-
retero (1r premi), Joan 
Segarra Ortiz (2n pre-
mi) i Judit Lanceta Gil 

i Nerea Parra Fernán-
dez (3r premi). 

L’últim acte serà “Caba-
reta!”, un espectacle de 
l’actriu Maria Molins i la 
pianista Bárbara Grana-
dos (besneta del com-
positor Enric Granados), 
que “han escrit i compost 
una col·lecció de temes 
que van de l’estil picant 
del Paral·lel a la can-
çó de denúncia”, com 
s’explica en la sinopsi 
d’aquesta obra que es 
representarà al Teatre 
Auditori de l’Hospitalet 
de l’Infant el diumenge 
25 de març, a les 18 h.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant celebra 
el Dia Internacional de les Dones 

A la sessió plenària del 28 de febrer, per unanimitat

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Re-
glament municipal de participació ciuta-
dana, amb els vots a favor de tots els 

grups polítics municipals (PSC, PDeCAT, ERC, 
PP i FIC). Es tracta d’un document consensu-
at per tots els grups polítics municipals, que té 
com a objectiu “garantir i regular, d’acord amb 
els principis de proximitat, transparència, ac-
cessibilitat i participació ciutadana, els mitjans 
que facilitin la més àmplia informació als ciu-
tadans i ciutadanes de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant respecte a les activitats i a la gestió 
municipal, així com els mecanismes que en 
garanteixin la participació, tant de forma indivi-
dual com a través del teixit associatiu local, en 
les activitats i la gestió municipal, dins del marc 
legal configurat per la normativa vigent”.

Aquest Reglament, tal com s’indica en el 
preàmbul, “no està concebut com un marc 
normatiu fix i estable al llarg dels anys, no 
pretén ser un reglament restrictiu, ni un codi 
tancat; al contrari, pretén ser un document 

obert, flexible i capaç d’adaptar-se constant-
ment a les realitats i als canvis socials del 
municipi”.

L’objectiu d’aquest text és “millorar la qualitat 
democràtica” al municipi i, amb aquesta fina-
litat, es crearà una comissió per impulsar les 
accions previstes en el Reglament, per fer-ne 
el seguiment i per avaluar-ne la implementa-

ció. Aquesta comissió estarà formada per un 
representant de cadascun dels diferents grups 
polítics municipals.

L’Ajuntament també té previst elaborar una 
guia pràctica i entenedora que expliqui a la ciu-
tadania com es poden utilitzar els canals pre-
vistos en aquest Reglament i en les lleis, per 
facilitar-ne l’exercici. g

APROVAT EL REGLAMENT MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Ajudeu-nos a triar la 
foto del mes!
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L’Associació de Volunta-
ris de Protecció Civil de 
Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha adquirit vuit ter-
minals per comunicar-se 
més fàcilment i coordi-
nar-se millor amb la Policia 
Local i amb el tècnic muni-
cipal de Protecció Civil, en 
situacions d’emergència 
i en serveis de prevenció 
de risc en actes en què es 
preveu una gran afluència 
de persones. 

Aquests terminals estan 
connectats a la xarxa Res-
cat, la xarxa de radiocomu-
nicacions d’emergència i 
seguretat, propietat de la 

Generalitat, que aplega 
els cossos de seguretat i 
els gestors d’infraestruc-
tures de Catalunya. Des 
de l’any 2012, el munici-
pi està adherit a aquesta 
Xarxa, la qual cosa permet 
a la Policia Local coordi-
nar-se amb altres serveis 
de seguretat i emergènci-
es que també utilitzen la 
xarxa (Mossos d’Esqua-
dra, altres policies locals, 
bombers de la Generalitat, 
el Servei d’Emergències 
Mèdiques, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, 
l’Agencia Catalana de l’Ai-
gua i el Servei Català de 
Trànsit, etc.).

Els voluntaris de Protecció Civil, 
connectats a la xarxa Rescat 

Afinals d’aquest mes de març és pre-
vista l’entrada en servei de l’estació 
per a la recàrrega ràpida de vehicles 

elèctrics que hi ha instal·lada al c/ Cementiri 
de l’Hospitalet de l’Infant (davant el supermer-
cat Spar). Disposa de tres punts de recàrrega, 
que permetran carregar el 80% de la bateria 
d’un vehicle elèctric en només 30 minuts. 

Per poder utilitzar-la, els conductors hauran 
de registrar-se a l’aparcament municipal de 
la Plaça Berenguer d’Entença (de dilluns a 
divendres, de 8 a 14 h) i disposar de la tar-
geta de vehicle elèctric de l’Ajuntament, que 
es podrà recollir en el mateix aparcament. 
D’aquesta manera, obtindran un any gratu-
ït per carregar els seus vehicles en la nova 
electro benzinera, tal com s’explica en els 
panells informatius que té previst col·locar 
el consistori, amb les instruccions d’ús (a la 
fotografia, hi podeu veure una simulació). 
També serà vàlida la targeta RFID d’algun 
dels altres municipis adherits a l’aliança de 

municipis per a la interoperabilitat (Amposta, 
Barcelona, Cambrils, Lleida, Reus, etc.).

Per a la instal·lació d’aquesta infraestructura, 
la Generalitat de Catalunya, a través de l’Insti-
tut 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. g

EN BREU ES POSARÀ EN SERVEI 
L’ELECTRO BENZINERA DE L’HOSPITALET 

Per poder utilitzar-la, caldrà disposar d’una targeta

Aquest mes de març 
l’Ajuntament ha posat en 
funcionament la residèn-
cia per a la gent gran “Lo 
Parralet” de Vandellòs. A 
hores d’ara, ja té sis per-
sones usuàries. La inau-
guració oficial d’aquest 
nou equipament tindrà 
lloc, però, per Sant Jordi, 
segons és previst. 

La nova residència dis-
posa de 15 places i està 
situada a l’edifici del cen-
tre assistencial, on es 
troba el centre de dia. 
Aquesta ubicació permet 
ampliar el servei del cen-
tre de dia als caps de set-
mana. Un altra opció a la 
qual poden acollir-se els 
usuaris és a l’ús temporal 
de la residència.

La Regidoria de Serveis 
Socials ha demanat al 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Ca-
talunya que hi hagi pla-
ces concertades i està 
pendent de la resposta. 

També resta a l’espe-
ra que el centre estigui 
acreditat per l’administra-
ció catalana per atendre 
a persones beneficiàries 
de les prestacions eco-
nòmiques vinculades a la 
Llei de Dependència.

De moment, per donar 
un cop de mà a les fa-
mílies i a la gent gran, 
l’Ajuntament ha aprovat 
les bases d’ajuts per a 
les persones usuàries 
de la residència de Van-
dellòs. 

D’aquests ajuts podran 
beneficiar-se’n les per-
sones majors empadro-
nades al municipi que 
compleixin els requisits 
establerts. L’import de la 
subvenció serà de 300 
euros. A les persones 
perceptores de qualse-
vol subvenció d’una altra 
administració pel mateix 
objecte, l’Ajuntament els 
abonarà l’import restant 
perquè, entre totes les 
ajudes, es cobreixi el to-
tal previst subvenciona-
ble.

La residència per a la gent 
gran de Vandellòs ja és oberta
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Per donar a conèixer el pa-
trimoni històric i cultural del 
municipi, la Regidoria de 

Cultura i Patrimoni ha organitzat 
per aquesta Setmana Santa set 
visites guiades: dues al Centre de 
visitants de l’Hospital del Coll de 
Balaguer; i cinc a l’aire lliure: al Coll 
de Balaguer; al Poblat HIFRENSA, 
a les fortificacions de la guerra civil 
espanyola i, com a novetat, també 
al riu Llastres i a l’illot del Torn

A “L’Hospital de l’infant Pere” s’hi 
ha programat dos tipus de visites: 
unes adreçades al públic gene-
ral, per als dies 24, 29, 20 i 31 de 
març i 1 d’abril, a les 11 h; i unes 
altres dirigides a les famílies, per 
als dies 24, 30 i 31 de març, a les 
17 h. Aquestes visites estan pen-
sades perquè els pares i els fills 
aprenguin jugant, d’una manera 
divertida, amb explicacions adap-
tades a l’edat dels nens i nenes i 
mitjançant una gimcana. Estan 
recomanades per als nens que te-
nen entre 6 i 12 anys.

Per participar-hi, cal fer una reser-

va, a l’Oficina de Turisme de l’Hos-
pitalet de l’Infant (977 823328) o al 
telèfon del guia (697 46 01 26).

A la visita guiada “Viatge al passat 
del Coll de Balaguer”, del 25 de 
març a les 11h, es proposarà una 
passejada per entendre la impor-
tància històrica i geoestratègica 
d’aquest indret i per repassar-hi 
els diferents fets ocorreguts.

A la visita guiada “El Llastres, més 
que un riu”, del 30 de març, a les 
11 h, els participants faran un re-

corregut a peu per aquest riu que 
va ser punt de trobada de civilitza-
cions antigues; i podran contem-
plar els ponts de Carles IV i del 
ferrocarril i descobrir la seva his-
tòria de bombardejos i destrucció 
durant la guerra civil espanyola.

Els que facin la visita guiada 
“L’illot del Torn, els pirates al 
Coll de Balaguer”, l’1 d’abril, a 
les 11 h, podran observar les 
restes de la torre de defensa de 
l’illot del Torn, del segle XVI, i 
escoltar les històries de pirates 

i corsaris que atacaven la costa 
del mar del Coll de Balaguer.

A la visita guiada “El Poblat HI-
FRENSA” del 30 i 31 de març a 
les 17 h, s’hi oferirà un recorregut 
a peu per aquesta obra del cèle-
bre arquitecte racionalista Antonio 
Bonet Castellana, construïda a 
principis dels anys 70 per acollir 
les famílies dels treballadors de la 
central nuclear Vandellòs I. 

La visita guiada “Última línia de 
defensa, les fortificacions de la 
Guerra Civil al Coll de Balaguer” 
permetrà als participants veure 
trinxeres, nius de metralladora, 
refugis, polvorins, etc. que hi va 
construir l’exèrcit republicà per evi-
tar l’entrada de l’exèrcit nacional.

Per prendre part en aquestes 
cinc visites guiades a l’aire lliure, 
també cal fer reserva prèvia. En 
aquest cas, al Centre de visitants 
de l’Hospital del Coll de Balaguer, 
a l’Oficina de Turisme, a la pàgina 
web www.culturaalabast.cat o al 
telèfon del guia (669 283 728). g

NOVES VISITES GUIADES AL PATRIMONI LOCAL, 
PER SETMANA SANTA 

Al riu Llastres i a l’illot del Torn, i també a l’hospital gòtic, al Coll de Balaguer, al 
Poblat HIFRENSA i a les fortificacions de la guerra civil

La pàgina web www.culturaala-
bast.cat que impulsa la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni de l’Ajunta-
ment de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant renovarà en breu el seu as-
pecte, amb un disseny més actu-
al i accessible; i ampliarà els seus 
continguts, per tal d’acollir tant les 
activitats d’arts escèniques, arts 
visuals, música i foment de la lec-
tura, com també les activitats patri-
monials.

El nou web, així mateix, disposa-
rà d’espais per a entitats, publi-
cacions, audiovisuals i imatges 
vinculades amb la cultura i el pa-

trimoni local. L’objectiu és que pu-
gui recollir tota l’activitat cultural al 
municipi. 

Un altre dels atractius del renovat 
portal és que la reserva i la com-
pra d’entrades de les activitats i 
espectacles es podran fer online, 
amb l’aplicació del programari de 
gestió Euromus. 

D’aquestes millores podran benefi-
ciar-se’n tots els internautes a partir 
de la Setmana Santa, que és quan 
es preveu que la nova pàgina web 
estigui oberta, disponible en tres 
idiomes: català, castellà i anglès.

Per Setmana Santa,  la Regi-
doria de Cultura ha organitzat  
també els tallers de mones per 
als més petits. A l’Hospitalet, 
amb la col·laboració del Grup 
de Dones Blanca d’Anjou, l’AM-
PA Llastres i el forn de pa De-
sumvila;  i a Vandellòs, amb la 
col·laboració de l’AMPA Vall de 
Llorers i la Fleca Sadó.

En el cas de l’Hospitalet de l’In-
fant, per al dilluns 26 de març, 
a les 17h, a la plaça Catalunya 
(en cas de mal temps, al Gim-
nàs d’Hifrensa, a les 18 h), on 
hauran de portar el mateix dia 
2 ous durs, una safata i un to-
valló per cobrir la mona. I en el 
cas de Vandellòs, el dimarts 27 
de març, a les 10.30 h, a la pla-
ça Catalunya. Per participar en 
aquest taller, els infants s’hi hau-
ran d’inscriure a Ca la Torre del 
20 al 23 de març, de 16 a 19 h.

Per al dimecres 28 de març, a 
les 17 h, la mateixa regidoria 

ha previst un taller i espectacle 
de titelles, a càrrec de Matito 
Titelles al Centre de visitants de 
l’Hospital del Coll de Balaguer 
de l’Hospitalet de l’Infant. En 
aquest espectacle s’hi parlarà 
de la vida de l’infant Pere i de 
la construcció de l’hospital. Es 
tracta d’una proposta teatral per 
apropar als més petits aquests 
fets del s. XIV, que són l’origen 
de l’Hospitalet de l’Infant. Abans 
de l’espectacle tindrà lloc un ta-
ller de titelles, per a nens i nenes 
a partir de 5 anys i acompanyats 
d’un adult. Els infants podran fer 
un titella amb l’ajuda de l’Arnau 
Colom, titellaire.  Les places per 
al taller són limitades. 

Culturaalabast.cat renova la 
pàgina web

Altres activitats previstes per les 
vacances de Pasqua
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en una nova ubicació, molt més cèntrica que 
l’anterior: a la Via Augusta 51. Actualment 
està en fase de donar-li forma al nou local, 
que porta el nom de la seva filla, la Jara.   

“Venc coses boniques, per a gent bonica”, 
aquesta és la carta de presentació de la 
Montse Cano, la propietària de la “Botigueta 
de la Jara”, un negoci de l’Hospitalet de l’In-
fant, que va néixer fa uns tres anys gràcies 
a la voluntat emprenedora de la Montse. Es 
tracta d’una botiga d’articles de decoració 
i de regal, d’estil majoritàriament vintage i 
nòrdic, molts dels quals fets a mà.   

Aquest estiu serà el tercer que la Montse té 
obert aquest negoci, dirigit a “aquelles pare-
lles joves que estrenen casa nova o clients en 
general amb gust per la decoració”. Des de 
fa tres mesos i per tal de tenir més visibilitat 
al poble, “La Botigueta de la Jara” es troba 

LA BOTIGUETA DE LA JARAEMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

La Montse ha tingut tota la vida negoci pro-
pi. Abans tenia una llibreria a Miami Platja 
però, amb la crisi, va decidir canviar d’aires 
i venir a l’Hospitalet, on ha viscut sempre. 
Amb la idea de l’empresa molt elaborada, 
va acudir al Servei d’Assessorament a 
Emprenedors d’IDETSA (SAE), on segons 
ens explica, el Joan Ramon Benaiges la va 
ajudar amb el Pla d’Empresa i li va donar 
diverses recomanacions per donar a conèi-
xer el seu comerç. 

Les seves expectatives de futur són positi-
ves i espera que el negoci li funcioni i que hi 
hagi molta gent interessada en els produc-
tes que hi ofereix. 

La posa a l’abast l’empresa municipal de 
promoció econòmica al Viver d’empreses

El període de ma-
trícula per a l’ofer-
ta formativa que 

l’empresa municipal de 
promoció econòmica 
(IDETSA) posa a l’abast 
per aquest 1r semestre 
de l’any és oberta. Les 
persones interessades 
a apuntar-se a aquesta 
oferta pensada per am-
pliar el currículum dels 
alumnes i la seva for-
mació dins dels sectors 
amb més potencial de 
creixement al municipi 
han d’adreçar-se al Vi-
ver d’empreses, situat 
al polígon industrial Les 
Tàpies. També poden 
fer la preinscripció via 
online, a través de la 
pàgina web www.idetsa.
cat, clicant l’apartat “For-
mació”, en què trobaran 
tota la informació deta-
llada.

La nova oferta és com-
plementària a la dels 
Certificats de Professio-
nalitat de Formació Ocu-
pacional que ja s’estan 
impartint al Viver d’Em-
preses d’IDETSA (FOAP 
2017). Inclou cursos que 
permeten l’obtenció de 
carnets professionals 

(de carretons elevadors, 
de transpalet, de plata-
formes mòbils de perso-
nal i de jardineria ecolò-
gica i sostenible); cursos 
d’idiomes i d’ofimàtica; 
així com cursos especí-
fics per a la recàrrega de 
l’Associació Nuclear As-
có-Vandellòs II (ANAV) i 
per al teixit empresarial 
del municipi.

Segons ha explicat el 
regidor d’Ocupació i 
Emprenedoria, Miguel 
Ángel Garcés, el més 
destacat d’aquesta nova 
edició de l’oferta for-
mativa, titulada “SUMA 
IDETSA 2018”, és que 
els cursos per sectors 
(comerç, serveis i in-
dústria i restauració) 

fomenten l’associacio-
nisme empresarial; i que 
la bonificació del retorn 
del 100% de la fiança es 
farà no només a les per-
sones que estiguin atu-
rades sinó també a les 
que estiguin en actiu a 
jornada parcial. En amb-
dós casos, es demanarà 
el compliment del 90% 
de l’acció formativa. 

A més, s’hi ofereixen 
tallers d’orientació la-
boral, per facilitar la re-
cerca de feina i l’ús de 
l’eina curricular d’IDET-
SA; i d’emprenedoria 
(de finances per a no 
financers, de màrque-
ting i comercialització i 
d’eines de comunicació 
empresarial 2.0). g

OBERTA LA MATRÍCULA A 
L’OFERTA FORMATIVA D’IDETSA 

PER AL 1R SEMESTRE

La mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) ha posat en 
marxa el projecte del Club de producte turístic de Terres de 
Mestral, 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 2017. És una aliança estratègica entre el 
sector públic i el sector turístic privat del territori, mitjançant 
l’esforç comú, la creació i la gestió d’un producte turístic sos-
tenible. Suposa “un conjunt de serveis turístics organitzats, 
una garantia per al turista dels serveis prestats pel Club, una 
xarxa d’empresaris turístics que proveeixen aquest serveis i 
un mètode per planificar, organitzar i estructurar els serveis i 
desenvolupar amb èxit un producte turístic”, segons precisa 
la MIDIT.

Els objectius del Club són millorar els mecanismes de pro-
moció i comercialització de les empreses turístiques del ter-
ritori, afavorir la desestacionalització de l’activitat econòmica 
i la internacionalització de la destinació i generar ocupació 
en l’àmbit local.

Formar part del Club és gratuït per a les empreses interes-
sades, però aquestes han de complir uns requisits i uns 
compromisos. A canvi, tenen avantatges, com ara presència 
en els materials divulgatius, en fires turístiques i en works-
hops de comercialització;  acompanyament en la creació de 
productes turístics especialitzats i en el mercat internacional; 
accés a informes d’investigació de mercats, etc. Més detalls 
a  www.midit2020.com i al telèfon 977 56 90 30.

S’obre el Club de 
producte turístic de 

Terres de Mestral
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EL MUNICIPI RENOVA 
L’ACORD AMB LA DIPUTACIÓ

Per promocionar-se en fires nacionals, estatals i 
internacionals sota el seu paraigua 

Un total de 24 ens turístics públics i privats 
de la Costa Daurada, entre els quals hi 
ha l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospita-

let de l’Infant, promocionaran un any més els 
seus atractius de manera conjunta i coordinada 
en fires nacionals, estatals i internacionals que 
se celebrin al llarg d’aquest any 2018. Així ho 
estableix el 15è conveni Corner, l’acord anu-
al signat el passat 16 de gener al Palau de la 
Diputació de Tarragona, institució que promou 
aquesta participació en esdeveniments turístics 
juntament amb l’Agència Catalana de Turisme 
de la Generalitat. A l’acte de signatura del con-
veni, hi va assistir, en representació de l’Ajunta-
ment, la regidora de Turisme, Elidia López.

Les accions a desenvolupar en el conveni Cor-
ner tenen un pressupost conjunt de 287.000 
euros (un 20% més que l’anterior), compartit de 
manera proporcional entre tots els participants. 
Pel que fa a les fires, Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant i la resta de signants han participat 
ja conjuntament en Vakantiebeurs (Utrecht, 

Holanda), Fitur (Madrid) i Navartur (Pamplona) 
i aquest mes de març ho faran a ITB (Berlín, 
Alemanya) i a MITT (Moscou, Rússia). Les pro-
peres fires en què prendran part seran B-Travel 
(Barcelona), a més de la fira Mercat d’Escapa-
des, al centre de Barcelona; i WTM (Londres, 
Regne Unit).

En el marc de la Fira Internacional de Turisme 
de Madrid, Fitur, que es va celebrar a Madrid 
del 17 al 21 de gener, Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant va renovar el conveni intermunicipal 
de col·laboració amb l’ Estació Nàutica Costa 
Daurada. 

Al marge del conveni Corner, el municipi dona-
rà a conèixer properament els seus atractius 
turístics a Petitàlia, la fira de referència en la 
província de Lleida dirigida al gran públic famili-
ar, els dies 17 i 18 de març; i a la fira Expovaci-
ones de Bilbao, del 4 al 6 de maig. Ens aquests 
certàmens, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
comptarà amb un estand propi. g

Per promoure el consum als establiments de 
restauració del municipi i fomentar-hi l’activi-
tat econòmica durant aquests primers mesos 
de l’any, la Regidoria de Turisme ha tornat 
a posar en marxa enguany la campanya 
promocional “Menja i guanya!”. En el marc 
d’aquesta campanya, els clients que aquest 
mes de març facin consumicions iguals o su-
periors a 20 euros a qualsevol dels bars, res-
taurants o establiments de menjar per empor-
tar que hi ha al municipi podran participar en 
el sorteig d’una televisió; i en el sorteig d’una 
escapada per a dues persones, si ho fan el 
mes d’abril. Una tablet és el premi que es va 
sortejar el passat 6 de març entre els que van 
menjar als establiments locals el passat mes 
de febrer.

A més, gràcies a la col·laboració de l’Associació 
de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’In-
fant i la Vall de Llors (ARH), cada mes també se 
sorteja un val de 30 euros, per utilitzar en qual-
sevol establiment membre d’aquesta entitat fins 
al 30 de juny.

Per prendre part en els  sortejos, només cal que 
els clients lliurin els tiquets a l’Oficina de Turis-
me o al mateix establiment on hagin fet una 
despesa igual o superior a 20 euros. Abans de 
presentar els tiquets, han d’anotar al dors dels 
tiquets el seu nom complet, telèfon de contacte, 
correu electrònic i municipi. El sorteig  es realitza 
a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant durant la primera 
setmana del mes següent a la promoció. Més 
informació a: www.vandellos-hospitalet.cat

Menjar als establiments de restauració de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant pot tenir premi

L’Associació de Restauració i Hoteleria 
de la Vall de Llors (ARH) ha fet un balanç 
positiu de la II Ruta de Tapes que va or-
ganitzar a l’Hospitalet de l’Infant, amb el 
suport de la Regidoria de Turisme, per al 
període comprès entre el 30 de novem-
bre i el 10 de desembre. I és que, segons 
ha informat el nou president de l’entitat, 
Jordi Orriols, es van servir més de 4.000 
tapes en els 11 establiments participants, 
una quantitat similar a la de l’edició anteri-
or (unes 400-450 de mitjana a cadascun 
dels bars i restaurants).

La tapa més ben valorada va ser l’ano-
menada “Torrada de carrillada”, del Bar 
D’Tapas. Els que regenten aquest bar 
van rebre el premi a la millor tapa, dotat 
amb un sopar gourmet per a dues per-
sones. Els altres guardons de la II Ruta 
de tapes es van sortejar el passat 22 de 
desembre, a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant 
(una tablet, per al guanyador del 1r pre-
mi; i un xec de 30 euros per a gastar als 
bars i restaurants que van participar en 
la Ruta, per als guanyadors del 2n i 3r 
premi). 

La Regidoria de Turisme ja té marcades 
en el calendari les dates de les II Jor-
nades gastronòmiques d’interior: del 8 
al 22 d’abril; i de les XIX Jornades de 
la Tonyina: del del 27 de maig al 10 de 
juny. Les primeres s’inauguraran, com 
l’any passat, a la Plaça Drs. Gil-Vernet 
de Vandellòs, on es podran menjar els 
tastets cuinats pels restaurants que par-
ticiparan en les jornades. També hi hau-
rà animació i sortejos.

I amb la XIII Diada de la Tonyina, s’in-
auguraran el diumenge 27 maig les XIX 
Jornades de la Tonyina a l’Hospitalet de 
l’Infant. Els assistents a aquesta jornada 
gastronòmica prevista a la Plaça Catalu-
nya, podran tastar les “tonyi-tapes” ela-
borades pels restauradors que prenguin 
part en aquesta edició. A més, hi haurà 
activitats per a famílies,  animació i sor-
tejos.

Més de 4.000 
tapes servides 

en la II Ruta 

Properes jornades 
gastronòmiques

Turisme
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El projecte integral de les platges 
encarregat per la Regidoria de Tu-
risme conté una anàlisi del perfil 
dels usuaris, dels seus hàbits de 
consum; així com una avaluació 
dels elements de les platges (la 
tranquil·litat, la neteja de l’aigua i 
de la sorra són els més valorats), 
una estimació de l’impacte eco-
nòmic de les platges i una anàlisi 
de la gestió econòmica. D’aquest 
estudi, se n’extreuen les oportu-

nitats de millora i de creixement 
i les propostes d’actuació estra-
tègiques i els elements clau per 
definir el model de platja. 

Aquestes són algunes de les 
principals conclusions que s’in-
clouen en aquest treball: el mu-
nicipi ha tingut a la temporada 
2017 un total de 368.000 usuaris 
a les platges. La de l’Arenal és 
la que més usuaris concentra (el 

61%), seguida de la de l’Alma-
drava (18%), la del Torn (14%) 
i la de la Punta del Riu (7%). El 
50% dels usuaris són turistes, el 
28% residents i el 22% excursi-
onistes. Per nacionalitat, el 62% 
dels usuaris són nacionals, se-
guits per un 22% de francesos. El 
71,2% dels usuaris són famílies.  
Per als turistes, la qualitat de les 
platges és la principal motivació 
en un 4.49 sobre 5.

De l’estudi d’impacte econò-
mic, fet a partir de les dades 
de 1.052 enquestes realit-
zades, es desprèn que els 
ingressos estimats que els 
usuaris deixen a les platges 
són de 694.538 euros; i que 
la despesa estimada que els 
usuaris de les platges no resi-
dents realitzen al municipi és 
de 2,2 milions d’euros, aproxi-
madament.

Els usuaris no residents es gasten 2,2 milions d’euros al municipi

L’Ajuntament té un pla per millorar les platges, 
que durà a terme en diferents fases. Per sa-
ber quines són les actuacions més adequa-

des i disposar d’una anàlisi de la demanda i d’una 
estimació de l’impacte econòmic de les platges, la 
Regidoria de Turisme va encarregar-ne un projecte 
integral a una empresa especialitzada en el desen-
volupament de projectes turístics.Tenint en compte 
les propostes transversals incloses en aquest estu-
di, el consistori té previst realitzar ja algunes millo-
res a les platges del municipi, de les quals podran 
gaudir aquest estiu els usuaris.

Aquestes primeres actuacions consisteixen en la 
instal·lació d’un baby point a la Platja de l’Arenal, 
un lloc per donar atencions als infants en les con-
dicions més confortables i sense causar molèsties 
als altres usuaris de la platja; i en el condicionament 
de la zona d’accés a la platja de l’Almadrava des de 
l’escala que baixa de l’aparcament, per habilitar-ne 
un espai verd. També es preveu renovar els cartells 
informatius a totes les platges i col·locar-hi nous es-
tacionaments de bicicleta. 

Per reordenar les platges, millorar l’estètica del con-
junt i oferir comoditat als usuaris, així mateix, s’ho-
mogeneïtzaran les passeres, perquè en els punts 
d’accés importants que tenen continuïtat amb el 
traçat urbà, concentrin els serveis mínims (dutxa, 
papereres i lavabo). g

PLA PER MILLORAR LES 
PLATGES

El consistori farà enguany diverses actuacions sobre la base 
d’un estudi encarregat per la Regidoria de Turisme
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L’EUTICHESBOOK aplegarà més de 300 
motoristes al municipi

Per als dies 23 i 24 de març, 
l’Ajuntament i el Club Esportiu 
Eutiches organitzaran conjun-
tament l’EUTICHESBOOK 
2018, un esdeveniment mo-
tociclista no competitiu per 
carreteres interiors obertes 
al trànsit que travessen les 
Muntanyes de la Costa Dau-
rada, els Ports, el Priorat i 
les Muntanyes de Prades. 
Tal com consta en el conveni 
de col·laboració que han sig-
nat l’alcalde, Alfons Garcia, 
acompanyat de la regidora 
d’Esports, Cristina Borràs; i 
el president d’aquesta entitat, 
Artur Aragonès, aquest esde-
veniment aplegarà més de 
300 participants.

Aquestes persones són d’ar-
reu de Catalunya, però també 
n’hi ha procedents de l’Aragó, 
la Comunitat Valenciana, el 
País Basc i Andorra. Totes 
elles s’enfrontaran al repte de 
completar en un temps de 12 
a 14 h un itinerari “sorpresa”, 

que se’ls donarà a conèixer el 
23 de març, de 650 km apro-
ximadament, per carreteres, 
ports de muntanya i camins 
“asfaltats” de muntanya de 
gran bellesa paisatgística. 
Com a única ajuda, tindran un 
llibre de ruta, el roadbook, en 
què s’indicaran els controls 
de pas obligatoris per on hau-
ran de passar.

“L’encant de la prova, preci-
sament, és saber navegar 
amb el roadbook, seguint les 
indicacions del rotllo de pa-
per, sense utilitzar GPS ni cap 
tecnologia”, ha explicat Artur 

Aragonès. Aquesta és la filo-
sofia de l’EUTICHESBOOK, 
que se celebrarà per primera 
vegada a la demarcació de 
Tarragona.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant serà el centre neuràlgic 
de la prova, on el dia 23 de 
març es duran a terme totes 
les accions d’inscripció, les 
verificacions, els controls, 
l’acte oficial de benvinguda 
als participants… Serà tam-
bé el punt de sortida i d’arri-
bada dels motoristes, el 24 
de març. Més informació a: 
www.eutichesbook.com

En representació de l’Ajuntament, la regidora 
d’Esports, Cristina Borràs, ha lliurat els diners 
aplegats en la VI Cursa de Sant Silvestre de 
l’Hospitalet de l’Infant a la presidenta de la 
delegació de la Lliga contra el  Càncer de les 
Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre 
que hi ha al poble, Gemma Arias. Més de 500 
euros recaptats amb la inscripció d’un euro 
per participant que, com a novetat, va co-
brar l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament a favor 
d’aquesta entitat; i amb la venda de dolços 
elaborats per voluntaris de la Lliga durant la 
jornada, celebrada el passat 24 de desembre.

Més de 500 euros 
recaptats a la Cursa de 
Sant Silvestre, per la 

Lliga contra el Càncer

Al tancament de la revista municipal, 
tot just s’acabava de tancar el període 
d’inscripció a les curses de muntanya 

previstes al municipi per als dies 23, 24 i 25 de 
març amb un total de 650 persones, una xifra 
rècord. D’aquestes 650 persones, 160 partici-
paran en la prova d’ultraresistència que han or-
ganitzat el Club Centre Excursionista Serres del 
Mestral i el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu 
de Vandellòs (CCERV), amb el suport de l’Ajun-
tament. És el que es coneixia fins ara com a 
“Ultra Vandekames”, transformada enguany en 
una prova d’ultraresistència que consta de tres 
etapes i que duu el nom d’”UT Llastres”, en ho-
nor del riu que travessa el municipi.

Les tres proves que hauran de completar són: 

1. L’Almadrava. Una cursa o caminada noctur-
na de 17 km, que començarà a les 21h del 23 
de març a Vandellòs i finalitzarà a l’Almadrava.

2. Llastres, la cursa de 50 km que es correrà el 
dissabte 24 de març, a partir de les 7 h. El punt 
de sortida serà l’Almadrava; i el punt d’arribada, 
Vandellòs.

3. La Portella Clàssica. Aquesta tradicional cur-
sa, que forma part del Circuit de Curses per 

Muntanya Camp de Tarragona, es disputarà el 
diumenge 25 de març, a partir de les 8.30 h. 
Tindrà un recorregut circular de 24 km i, com 
sempre, l’Hospitalet de l’Infant serà el punt de 
sortida i d’arribada.

A la Portella Clàssica i a la resta de proves que 
s’han previst en el marc de la 9a edició de la 
Cursa de la Portella, s’hi ha inscrit, comptant 
els participants de la UT Llastres, unes 550 per-
sones, per gaudir dels paisatges que ofereix el 

municipi, corrent o caminant. Aquestes són les 
altres modalitats de la Cursa de la Portella:

 - La Portella Express, que també puntua al 
Circuit de Curses per Muntanya Camp de Tar-
ragona, prevista per al diumenge 25 de març, 
a partir de les 8.45 h, amb un recorregut de 
17 km.

- La Portella Caminada, del diumenge 25 de 
març, a partir de les 9 h, amb un recorregut de 
12 km.

- I com a novetat d’enguany, la Canicross la Por-
tella, del dissabte 24 de març, a partir de les 17 
h. Aquesta cursa de 7 km donarà l’oportunitat a 
tots els amants de la muntanya de córrer amb 
el seu gos o gossa. Com a complement, des de 
les 15 h, al camp de futbol de Vandellòs, que 
serà el punt de sortida d’aquesta cursa, s’hi ofe-
rirà una exhibició d’Agility. Qui ho desitgi podrà 
apuntar-se a aquesta cursa el mateix dia.

 També hi haurà, com és habitual, curses infan-
tils. En aquest cas, les inscripcions dels nens i 
nenes, d’entre 4 i 12 anys, es podran fer el ma-
teix dia de la cursa (el diumenge 25 de març), 
a partir de les 10 h. Més informació a: www.
cursalaportella.com. g

MÉS DE 600 INSCRITS A LES PROVES 
QUE CONFORMEN LA UT LLASTRES

Tot a punt per a aquestes curses de muntanya previstes per als dies 23, 24 i 25 de març

Foto: JORDI SANTACANA
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L’Hospitalet de l’Infant acollirà 
el proper 13 de maig la segona 
prova de l’Open Tarragona – BTT 
Megabici 2018. Les altres tres 
proves de ciclisme de munta-
nya d’aquesta segona edició de 
l’Open es realitzaran a Miami 
Platja (el 24 de març), El Molar 
(el 27 de maig) i Salou (el 30 de 
juny). Totes transcorreran per 
circuits ràpids, tècnics i divertits 
d’una distància d’entre 4 i 7 km 
i comptaran amb totes les ca-
tegories exigides per una cursa 
d’aquest format segons la Real 
Federación Española de Ciclis-
mo: Cadets, Júniors, Sub-23, Elit, 
Màster 30 i Veterans.

L’organitzador principal d’aquest 
esdeveniment és Megabici, junt 
amb la Federació. Té el suport 
econòmic i material dels munici-
pis que albergaran la cursa.

L’Open 
Tarragona – 

BTT Megabici 
2018, també a 

l’Hospitalet

MILLORES A LA ZONA DE BENESTAR DE 
LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA 

S’ha canviat el bany d’hidromassatge, la sauna seca, el sostre i l’enllumenat

L’Ajuntament ha realitzat diverses ac-
tuacions a la Piscina Municipal Co-
berta de l’Hospitalet de l’Infant per 

millorar-ne la zona de benestar. Els treballs 
d’adequació d’aquest espai, que ha con-
tractat a diverses empreses per un import 
aproximat de 83.000 euros, han consistit 
en el canvi del bany d’hidromassatge i de 
la sauna finlandesa, així com del tancament 

del magatzem adjunt a la sauna, perquè 
quedi més integrat. 

La nova sauna de calor seca és més gran 
que la que hi havia fins ara, per tal de do-
nar un millor servei als usuaris de la piscina, 
que fan servir molt aquesta instal·lació. L’ús 
intensiu de la sauna, que n’havia comportat 
un desgast accelerat, i les avaries de força 

consideració que havia patit en els últims 
mesos, de fet, són els motius pels quals el 
consistori va decidir adquirir-ne una de nova.

Les obres també han inclòs el canvi del sos-
tre modular de la zona de benestar de la pis-
cina per un de fix continu de plaques hidrò-
fugues que garantirà una major seguretat; i 
la millora de l’enllumenat. g

Per fomentar la pràctica d’esport i donar 
suport a les famílies durant la Setmana 
Santa, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
ha organitzat diverses activitats adreça-
des als infants i als joves per als dies que 
van del 26 al 29 de març: casals , jorna-
des de tecnificació de tennis, natació i 
d’esports col·lectius de pista, pel matí (de 
9 a 13.30h); i esports alternatius, per la 
tarda (de 15.30 a 17.30h). 

Com en anys anteriors, els inscrits rebran 
la visita de la Federació  d’Associacions 
de Discapacitats Físics i Orgànics MES-
TRAL COCEMFE de Tarragona, que 
durà a terme unes sessions en què els 
infants podran experimentar per si matei-
xos que l’esport és per a tothom.

Així mateix, l’Ajuntament oferirà als in-
fants i joves la possibilitat d’allotjar-se a 
l’Alberg Esportiu Àster de l’Hospitalet de 
l’Infant; i servei de menjador i d’acollida. 
Tot, a uns preus molt assequibles, més 
barats per als empadronats al municipi.

Les inscripcions es poden fer a la Pisci-
na Municipal Coberta de l’Hospitalet o  
al gimnàs municipal de Vandellòs fins al 
24 de març. Més informació al web mu-
nicipal i al telèfon 977 820 523.

Oferta variada d’activitats 
per Setmana Santa 



REVISTA
LA18

Març 2018Medi ambient

Salut

L’edifici de l’Ajuntament i del Centre assistencial de Vandellòs

Nou municipis de la de-
marcació de Tarragona, 
entre els quals hi ha el 

de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, participen en un projec-
te de la Diputació de Tarragona 
per a dotar diversos equipa-
ments municipals de calefacció 
produïda amb la crema de bio-
massa de proximitat. 

El projecte ha rebut el finança-
ment clau d’ajuts europeus FE-
DER i s’executarà a partir del 
segon semestre d’enguany. Té 
un cost total de més de 2 mi-
lions d’euros, el 58,68% del 
qual assumiran la Diputació i 
els municipis beneficiaris. 

La Diputació serà l’encarre-
gada de redactar i executar 
aquest projecte que busca mo-
bilitzar la biomassa forestal lo-
cal i aprofitar-la per convertir-la 
en energia.

En el cas de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant, l’Ajuntament 
ha proposat a la Diputació la 
instal·lació d’una xarxa de calor, 
amb una caldera de biomassa, 
que subministri aigua calenta 
per a calefacció a dos equipa-
ments municipals. En concret, 
a l’Ajuntament de Vandellòs i 
també a l’edifici d’aquest poble 

que acull el Centre assistencial 
i el centre de dia i residència 
per a la gent gran.

Per poder participar en aquest 
projecte ambiciós de la Dipu-
tació de Tarragona i dema-
nar-ne la subvenció corres-
ponent, els municipis de la 
demarcació havien d’estar 
adherits al Pacte d’Alcaldes 
per la Sostenibilitat Energèti-
ca (PAES), document que va 
signar el batlle, Alfons Garcia, 
l’any 2016. Amb la signatura 
d’aquest pacte, l’Ajuntament 
va assumir el compromís de 
reduir en un 20% les seves 
emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) l’any 2020 

respecte a les que tenia l’any 
2005, mitjançant l’augment de 
la seva eficiència energètica i 
l’increment de l’energia provi-
nent de fonts renovables.

Al pressupost municipal d’en-
guany, el consistori té prevista 
una partida de 35.000 euros 
per a aquest projecte. La instal-
lació costarà, però, un total de 
120.000 euros, aproximada-
ment, segons es preveu. Cal 
tenir en compte que a hores 
d’ara la Diputació de Tarrago-
na té pendent  la licitació de la 
redacció del projecte i de les 
obres. A mesura que hi hagi 
novetats, us ampliarem la in-
formació. g

DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
S’ESCALFARAN AMB BIOMASSA

El Ple de l’Ajuntament ha apro-
vat l’adhesió a l’Estratègia de 
promoció de la salut i prevenció 
en el Sistema Nacional de Salut 
(SNS), amb els vots a favor de 
tots els grups polítics munici-
pals. Aquesta estratègia propo-
sa el desenvolupament progres-
siu d’intervencions identificades 
com a bones pràctiques, basa-
des en l’evidència científica, di-
rigides a promocionar la salut, 
prevenir les malalties, les lesi-
ons i la discapacitat, tenint en 
compte els entorns en què viu la 
població. 
L’adhesió formal a aquesta Es-
tratègia és el pas previ a la cons-
titució d’una taula intersectorial 

de salut al municipi, un projecte 
impulsat per la Regidoria de Sa-
lut i l’Àrea de Salut Bàsica (ABS) 
de Vandellòs-L’Hospitalet que 
pretén crear un espai de troba-

da i de debat de professionals 
del sector, entitats locals i veïns 
interessats en aquest àmbit. La 
idea és que aquestes perso-
nes es reuneixin cada trimes-

tre per abordar les necessitats 
existents i per plantejar accions 
encaminades a la millora de la 
salut i el benestar de la població 
des de diferents vessants. “Com 
més gent hi vulgui participar mi-
llor, perquè hi haurà una major 
representació de la població, 
que servirà per fer una diagnosi 
de les necessitats i preocupa-
cions de la comunitat. Aquesta 
radiografia és necessària per 
impulsar accions en benefici de 
la salut col·lectiva”, tal com va 
explicar la regidora de Salut, Ce-
lia Ruiz, el passat 22 de febrer. 
Us mantindrem informats, per si 
us voleu implicar en aquest pro-
jecte.

Pas endavant per a la creació de la Taula de Salut Comunitària
CAP de l’Àrea Bàsica de Salut Vandellòs-L’Hospitalet

L’Ajuntament compleix els requisits per 
estar inscrit, novament, en el registre 
comunitari de gestió i auditoria ambien-
tals EMAS, segons ha resolt la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya. En concret, el consistori ha 
aconseguit renovar per tres anys el cer-
tificat que avala que continua aplicant 
de manera voluntària aquest sistema 
de gestió ambiental europeu a: totes 
les platges del municipi, a les deixalle-
ries municipals, a la deixalleria mòbil i 
a la Casa de la Vila de l’Hospitalet de 
l’Infant. Com a novetat, el consistori ha 
obtingut també aquest reconeixement 
públic per a l’edifici que acull l’Oficina 
de Turisme (Cal Forn).

Això significa que fins al 2021, les plat-
ges i aquests equipaments podran lluir 
el logotip EMAS que garanteix la fia-
bilitat de la informació proporcionada 
i el número de registre corresponent. 
Per aconseguir aquest distintiu, l’Ajun-
tament ha hagut de demostrar que 
aquests centres compleixen els requi-
sits del Reglament de l’EMAS i els re-
quisits legals pertinents en matèria de 
medi ambient en l’àmbit comunitari, 
estatal, autonòmic i local; i que les da-
des incloses en la declaració ambiental 
són fiables, reals i exactes. Per verificar 
aquestes dades, ha hagut de superar 
l’auditoria d’una empresa externa. 

L’Ajuntament obté 
el certificat europeu 
de qualitat ambiental 

EMAS
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L’ASSOCIACIÓ FONS MARÍ

Entitats

Amb l’objectiu de prote-
gir, divulgar i crear vida 
al mar, a mitjan de l’any 

passat va néixer al nostre muni-
cipi una nova entitat: l’Associació 
Fons Marí. Està formada per un 
grup de cinc bussejadors espor-
tius “preocupats per l’estat del 
mar, les platges i tot l’entorn marí 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant”, segons ens ha explicat el 
seu president, David Beltrán. 

L’Associació es va presentar a 
la ciutadania el 27 d’octubre de 
2017, en un acte celebrat a la 
Sala Infant Pere de l’Hospitalet 
de l’Infant. Actualment, aquesta 
entitat local està treballant en 
diversos projectes. En concret, 
està estudiant la zona de la Plat-
ja de l’Arenal, a través d’immer-
sions programades en les quals 
s’enregistren fotografies, vídeos 
i informació de la vida existent en 
aquesta zona. 

D’ altra banda, en col·laboració 
amb l’Ajuntament, està treba-
llant per desenvolupar un escull 
artificial a les platges de l’Hospi-
talet, “un projecte proposat per 
nosaltres mateixos en el procés 

de pressupostos participatius del 
2017”, segons apunta Beltrán. 

L’Associació col·labora també 
en la neteja del fons del port 
esportiu que organitza cada 
any el Club Nàutic Hospitalet-
Vandellòs. El passat 15 d’oc-
tubre, així mateix, va prendre 
part en la jornada de neteja de 
platges a l’Hospitalet de l’In-
fant organitzada per la Regido-

ria de Turisme i Glups Diving 
Center.  

Si compartiu amb aquesta entitat 
les mateixes inquietuds per les 
platges i pel fons marí del nostre 
municipi, us en podeu fer socis a 
través de la seva pàgina de Fa-
cebook (Associació Fons Marí) o 
contactant personalment amb al-
gun dels  membres de la junta. La 
quota és de 20 euros anuals. g

Cuina

“MIGAS”

Per a 4 persones

2 barres de pa

1 pebrot vermell gran

1 pebrot verd gran

5 grans d’all

1/2 xoriç vermell

4 trossos de bacon

8 grans de raïm

2 gots d’oli (un de gira-
sol i un d’oliva)

Aigua

Sal

INGREDIENTS 

CUINERA: Maria Luisa Alfonso • ESTABLIMENT: Cocina Querol

ELABORACIÓ
• Primer de tot, tallem les barres de pa finetes i 
les posem dins un cossi amb aigua i sal. 

• Tot seguit, sofregim el pebrot verd, el vermell, 
el bacon, el xoriç vermell i els cinc grans d’all 
tallats a trossets, amb els dos gots d’oli (un de 
gira-sol i un d’oliva). 

• Quan està tot ben sofregit, ho retirem amb una 
escumadora. 

• A l’oli que ha quedat a la paella s’hi tira el pa 
i es va remenant, sense parar, a foc lent durant 
mitja hora. 

• Quan el pa està rosadet, es retira del foc amb 
una escumadora i es va movent perquè es vagi 
separant.

• Quan està llest, s’ajunta amb el sofregit que 
s’havia retirat prèviament i es tapa amb un drap 
de cuina perquè reposi durant uns 10 minuts.

• Passat aquest temps, ja es pot emplatar acom-
panyat dels 8 grans de raïm.

 
DADES DE L’ENTITAT

MEMBRES DE LA JUNTA:
President: David Beltrán Ramal
Vicepresident: Tomás Díaz 
Crucera
Secretari: Miguel Alcalá  Molina
Tresorer: Miquel Francesc 
Moran Castellví
Vocal: Juan Domingo Moran 
Castellví

DADES DE CONTACTE:
Telèfon: 660 698 405
Correu electrònic: 
associaciofonsmari@gmail.com
Facebook: 
Associació Fons Marí 
Adreça: Via Augusta 35, 2n 5a

DATA DE FUNDACIÓ:  
3 d’agost de 2017
 
PRINCIPALS ACTIVITATS: 
realització de projectes que 
protegeixen, divulguen i creen 
vida al mar
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LES ENTREVISTES 
DE LA RÀDIO

Ens alimentarem amb insectes en un futur?
No en un futur, ja podem dir que és una realitat. 
De fet, al mercat de la Boqueria de Barcelona 
han tornat a obrir la botiga d’insectes per con-
sum humà i està funcionant, i en alguns restau-
rants també n’ofereixen. L’any 2050 serem tanta 
gent que serà impossible alimentar a tot el pla-
neta amb proteïna animal. Per tant, s’està propo-
sant obtenir proteïna a través dels insectes, de les 
micro algues, en definitiva, de noves fonts. 
 
En altres països és molt comú…
Menjar insectes és habitual per a milions de 
persones al món i a molts països és la dieta di-
ària. A Europa, és una cosa estranya perquè no 
ho associem a una font d’alimentació sinó a un 
problema.

Creus que hi ha altres interessos econòmics?
El problema no només és la falta d’aliments sinó 
també la quantitat de residus orgànics que estem 
produint. Per això s’està proposant el creixement 
del consum d’insectes amb dos propòsits: que els 
puguem consumir nosaltres i els animals; i que 
aquests es puguin alimentar de residus orgànics 

i per tant, es tanqui el cicle. Produir la proteïna 
animal tal com la coneixem ara té molt cost, per 
exemple, d’un grill podem aprofitar un 80% i de 
la vedella un 35-40% màxim. Per tant, si con-
tinuem amb aquest ritme la producció no serà 

sostenible. El que hem de fer és agafar els co-
neixements d’altres països, mirar quins són els 
insectes que es consumeixen, etc. Per exemple, 
de les llagostes es recomana no menjar-se’n les 
potes perquè es poden enganxar als intestins.

El que proporcionen els insectes són només 
proteïnes?
No només proteïnes, depèn dels insectes, també 
proporcionen greix omega 5 i 9, minerals com el 
calci i el ferro... Els grills, per exemple, són molt 
rics en calci; i els cuquets i les taràntules, en ferro. 

Per iniciar-nos en el consum d’insectes, què 
ens recomanes?
Els grills i les llagostes deshidratats i amb algun 
sabor és el que més agrada. 

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A: 
@ajuntament_vh

@RadioHospitalet

@tvvandellos

Vandellòs-Hospitalet.cat

Ràdio L’Hospitalet de L’Infant 

Televisió de Vandellòs

www.vandellos-hospitalet.cat

“Els insectes seran 
l’aliment del futur”

Des del passat 22 de desembre 
podeu seguir en directe les ses-
sions plenàries de l’Ajuntament 
a través de Ràdio l’Hospitalet 
i de la Televisió de Vandellòs 
(TVV). Amb l’emissió en directe 
dels plens, el consistori pretén 
millorar la comunicació amb la 
ciutadania i incrementar la trans-
parència en la gestió. 

Des del 30 de gener, podeu veu-
re en directe també a la TVV 
l’última part del magazín “El Qui-
osc” de la Ràdio. Els dimarts, de 
les 12 a les 13h.

La Televisió de Vandellòs 
estrena l’Agenda Cultural
“L’Agenda Cultural” és el nou 
programa que us ofereix des 
d’aquest mes de març la Tele-
visió de Vandellòs. Amb aquest 
espai, que s’emet els dijous i els 
divendres després dels infor-

matius de les 17, de les 20 i de 
les 22 hores, us podeu informar 
de tots els actes programats al 
municipi durant el cap de setma-
na i la setmana següent, d’una 
manera més atractiva, amena i 
pròxima. 

Des del passat 29 de gener, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant emet el 
programa “Espurnes... de llengua”, gràcies a l’acord de col·laboració 
signat pel Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació  i el Centre 
de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus, a través del Servei 
Comarcal de Català del Baix Camp.

Es tracta d’un és un espai distret i de pocs minuts en què es parla 
de llengua: de les novetats de la Nova Gramàtica i de paraules que 
no són apropiades o genuïnes de la llengua catalana. També s’intro-
dueixen apunts gramaticals i l’origen d’algunes tradicions catalanes. 
Així mateix es recullen els dubtes i els suggeriments dels oients que, 
si són d’interès general, es comenten en el programa següent.

El programa està conduït per la responsable del Servei Comarcal de 
Català del Baix Camp, Teresa Rull, amb la col·laboració de la cap de 
redacció de la Ràdio, Estrella Botello; i s’emet per l’emissora munici-
pal els dilluns a partir de les 12 h.

D’altra banda, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i  el Campus Extens de 
la URV a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant estan organitzant les Jor-
nades sobre la Comunicació, amb uns ponents de reconegut pres-
tigi professional. En aquesta sisena edició, la persona encarregada 
d’inaugurar-les, el dia 7 de maig, serà Joan Reig, bateria de Els Pets, 
molt vinculat a la lluita agrària i actualment col·laborador en diversos 
mitjans de comunicació. També està confirmada l’assistència, el dia 
14 de maig, de Mònica Bernabé, qui ens oferirà la conferència “De 
periodista local a corresponsal internacional”. Totes les xerrades tin-
dran lloc a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere 
de l’Hospitalet, a les 19.30h.

Els plens municipals ara 
s’emeten en directe a la ràdio 

i a la televisió municipals

Les novetats de la Ràdio

Sílvia de Lamo, professora 
del departament 
d’enginyeria química de la 
Universitat Rovira i Virgili 
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CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT:
Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal 

d´Atenció Ciutadana (OMAC) virtual i a altres webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat

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

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

TELÈFONS D´INTERÈS

DE DILLUNS A DIVENDRES 

L’HOSPITALET — VANDELLÒS

8:32 8:35 8:40 8:45 8:50 8:53 8:55
9:46 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:18 10:20

11:31 11:35 11:40 11.45 11:50 11:55 12:00 12:03 12:05

13:01 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:33 13:35
14:35 14:40 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:22

15:56 15:58 16:00 16:05 16:15 16:13 16:15 16:18

17:09 17:12 17:15 17:20 17:25 17:30 17:33 17:35 17:38
18:31 18:32 18:35 18:36 18:40 18:43 18:45 18:50
19:06 19:07 19:10 19:15 19:17 19:19 19:20
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8:05 8:07 8:08 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30
9:05 9:10 9:12 9:15 9:17 9:25 9:25 9:35 9:45 9:46

10:22 10:25 10:30 10:32 10:35 10:45 10:50 / 11.25 11:30 11:31

12:10 12:12 12:15 12:20 12:22 12:25 12:30 12:35 13:00 13:01
13:40 13:42 13:45 13:50 13:55 14:05 14:10 14:20 14:30 14:31

15:22 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:55 15:56
16:35 16:36 16:40 16:42 16:45 16:55 17:00 17:08 17:09
17:38 17:40 17:42 17:45 17:50 17:55 18:00 / 18:30 18:31
18:50 18:52 18:55 18:57 19:00 19:05 19:06

VANDELLÒS —L’HOSPITALET
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BUS MUNICIPAL 

HORARI

D’HIVERN 

DE L’12 DE SETEMBRE 

AL 23 DE JUNY DE  2018 

El bus Municipal és un servei 

gratuït de l’Ajuntament de 

Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant.

Respecteu-lo 

Reservat el dret d'admissió 

DE DILLUNS A DIVENDRES 

L’HOSPITALET — VANDELLÒS

8:32 8:35 8:40 8:45 8:50 8:53 8:55
9:46 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:18 10:20

11:31 11:35 11:40 11.45 11:50 11:55 12:00 12:03 12:05

13:01 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:33 13:35
14:35 14:40 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:22

15:56 15:58 16:00 16:05 16:15 16:13 16:15 16:18

17:09 17:12 17:15 17:20 17:25 17:30 17:33 17:35 17:38
18:31 18:32 18:35 18:36 18:40 18:43 18:45 18:50
19:06 19:07 19:10 19:15 19:17 19:19 19:20

P.
B

er
en

gu
er

L
’H

os
pi

ta
le

t
C

as
a 

la
V

ila

Po
rt

E
sp

ot
iu

Po
l.

In
du

st
ri

al

V
an

es
sa

Pa
rk

 
M

as
ri

ud
om

s

V
an

de
llò

s
(C

an
M

oq
ue

t

M
as

bo
qu

er
a

Z
on

a
À

st
er

,
(P

is
ci

na
)

U
rb

.
in

fa
n

t

8:05 8:07 8:08 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30
9:05 9:10 9:12 9:15 9:17 9:25 9:25 9:35 9:45 9:46

10:22 10:25 10:30 10:32 10:35 10:45 10:50 / 11.25 11:30 11:31

12:10 12:12 12:15 12:20 12:22 12:25 12:30 12:35 13:00 13:01
13:40 13:42 13:45 13:50 13:55 14:05 14:10 14:20 14:30 14:31

15:22 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:55 15:56
16:35 16:36 16:40 16:42 16:45 16:55 17:00 17:08 17:09
17:38 17:40 17:42 17:45 17:50 17:55 18:00 / 18:30 18:31
18:50 18:52 18:55 18:57 19:00 19:05 19:06

VANDELLÒS —L’HOSPITALET
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BUS MUNICIPAL 

HORARI

D’HIVERN 

DE L’12 DE SETEMBRE 

AL 23 DE JUNY DE  2018 

El bus Municipal és un servei 

gratuït de l’Ajuntament de 

Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant.

Respecteu-lo 

Reservat el dret d'admissió 

9:00 9:02 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:35 9:45 9:46

10:55 10:57 11:00 11:05 11:10 11:15

11:45 11:45
12:05 12:07 12:10 12:15 12.20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 12:53

Vandellòs 

Benzinera 

Vandellos 

Can Moquet 
Masboquera Masriudoms Vanessa Park Pol.ligon Urb. Infant IES Casa la 

Vila 
P. Berenguer Port esportiu 

Zona Aster 

Piscina 
L’Alcantarilla 

10:55 10:53 10:50 10:45 10:40 10:35 10:30 10:25 10:22
12:05 12:03 12:00 11:55 11:50 11:45 11:46
14:00 13:58 13:55 13:50 13:45 13:40 13:35 13:30 13:27

DISSABTES

VANDELLÒS —L’HOSPITALET

L’HOSPITALET — VANDELLÒS

DEMOGRAFIA

Serveis

POBLACIÓ
Dades actualitzades 01/03/2018 
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . 5.325
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  776
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Població disseminada  . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.487

NAIXEMENTS: 

Aura Manrubia Lloria . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07/12/2017

Alejandra González Lobato. . . . . . . . . . . . .  18/12/2017

Ryan Font Zagrean . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05/01/2018

Blanca Leonis Gil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19/01/2018

Marc García del Amo. . . . . . . . . . . . . . . . . .  20/01/2018

Nicolás Pascual Küpper . . . . . . . . . . . . . . .  23/01/2018

Lucas Pascual Küpper . . . . . . . . . . . . . . . .  23/01/2018 

Daniel Estevez Valiente. . . . . . . . . . . . . . . .  26/01/2018

Aran Sabaté Escoda . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27/01/2018

Gabriel Forte Plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05/02/2018

DEFUNCIONS:

Mercedes Jimenez Ortiz Serrano . . . . . . . .  29/11/2017

Dolores Barceló Escoda . . . . . . . . . . . . . . .  12/12/2017

Maria Teresa Barceló Bargalló . . . . . . . . . .  15/12/2017

Jaume Vernet Borràs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  17/12/2017

Àngel Jardí Domènech . . . . . . . . . . . . . . . .  26/12/2017

Encarnació Boquera Boquera. . . . . . . . . . .  29/12/2017

Josep Margalef Bargalló . . . . . . . . . . . . . . .  15/01/2018

Jaume Abella Boquera . . . . . . . . . . . . . . . .  19/01/2018

Dolores Vernet Vernet . . . . . . . . . . . . . . . . .  03/02/2018

Florencio Díaz Guerrero . . . . . . . . . . . . . . .  12/02/2018

Esther Barceló Vernet . . . . . . . . . . . . . . . . .  13/02/2018

Ignacio Rojas Bazco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20/02/2018

Teresa Vernet Jardí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24/02/2018

Ricardo Canals Julian . . . . . . . . . . . . . . . . .  27/02/2018

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

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

Homenatge a l’avi més gran de l’Hospitalet. Foto: ROGER SALADIÉ

Cursa/caminada per la igualtat, amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Foto: ROGER SALADIÉ

Protagonistes de la darrera obra de teatre de Quo Vadis. Foto: MARISA MAROTO. L’acte institucional de la Festa de Santa Àgueda a l’Hospitalet. Foto: TEO CASTILLO

XIV Festa de l’Oli a Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ Passejada per la història de l’Hospitalet organitzada pel CELHI. Foto: TERESA VIDAL

Visita dels alumnes de 3r de l’Escola Mestral a la Casa de la Vila. Foto: BEATRIZ HIGUERAS



23REVISTA
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Març 2018Fotogaleria

Foto: MONTSE GIL Foto: ROGER SALADIÉ

Foto: JUDIT BRÚ   Foto: JUDIT BRÚ 

Foto: TEO CASTILLO 

Foto: FRANCESC MADURELL 

Foto: ESTEFANÍA ENRI FERNÁNDEZ Foto: TEO CASTILLO

CARNAVAL

Foto: TEO CASTILLO

Foto: ISABEL MERLOS
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