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Els darrers esdeveniments polítics viscuts, tant a nivell d’estat com de país,
poden ser una important inflexió en l’esdevenir dels municipis, atès que
disposar de nous interlocutors, encara que en molts casos representi fer
un pas enrere i començar a explicar de nou determinats projectes, pot
significar posar en marxa els processos.
Pel que respecta al conjunt d’Espanya, el cert és que s’havien donat les
primeres passes per desbloquejar parcialment els romanents que els ajuntaments havien anat atresorant durant aquests darrers anys marcats per
una legislació molt restrictiva amb la despesa pública. Ara esperem una
política monetària més expansiva en els municipis sanejats, com el nostre.
El principal escull que el nostre municipi tenia aparaulat amb el govern
és el desmantellament de l’actual traçat de la línia ferroviària a l’entrada
en funcionament del corredor del Mediterrani. Esperem que la nova administració sigui capaç d’acabar amb aquesta important infraestructura i
que ens permeti avançar en altres projectes estancats, com és el cas de la
nova fase del passeig marítim amb projecte aprovat des de 2012 o la desafecció de la carretera N-340 al seu pas pel
nostre terme, actuació vinculada a la decisió sobre l’acabament de la concessió de l’autopista AP-7.
Quant al Govern de la Generalitat, esperem que ens faciliti la construcció o millora d’equipaments necessaris per
donar millors serveis als nostres veïns. Em refereixo a l’ampliació de l’Escola Mestral, a la construcció del nou parc
de bombers o a l’acabament del sector de la Porrassa, tots aquests, projectes estratègics per al futur del municipi.
Mentre arriben els primers moviments d’ambdós governs i la negociació dels propers pressupostos de Catalunya
i d’Espanya, ens toca gestionar els recursos disponibles per disposar de més i millors serveis (Escola de Música,
reurbanització de carrers a tots els nuclis de població, ampliació de la xarxa de fibra òptica...) i contribuir a la
diversificació econòmica del territori.
Per assolir aquest objectiu cal, en primer lloc, posar en valor els recursos endògens del municipi, com així es va
reflectir en la darrera Taula d’Empresaris. Aquest enfortiment ens permetrà presentar-nos com un territori més
atractiu i competitiu per als nostres veïns, així com per als visitants i turistes.
Per tot plegat, esperem que aquests mesos que venen esdevinguin una bona temporada política, econòmica, laboral i social... i que tots en puguem gaudir.
Bon estiu!

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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“Del bon estiu, el pagès en viu”
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ENTREVISTA A LA REGIDORA
CELIA RUIZ

“

Les signatures per a la millora de
l’assistència mèdica han estat una
mesura de pressió efectiva

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat 28
de febrer l’adhesió a l’Estratègia de promoció
de la salut i prevenció en el Sistema Nacional
de Salut (SNS). El municipi ja hi està adherit?
Ja hem rebut el certificat d’adhesió que necessitàvem com a pas previ a la constitució de la taula
de salut intersectorial que volem impulsar la Regidoria de Salut i l’Àrea de Salut Bàsica (ABS) de
Vandellòs-L’Hospitalet. Per aconseguir-lo, hem
hagut de presentar molta documentació, perquè
s’havien de complir molts requisits.
Per a què servirà aquesta Taula de Salut Comunitària?
La idea és crear un espai de trobada i de debat de
professionals del sector, entitats locals i veïns interessats en aquest àmbit i que aquestes persones es
reuneixin cada trimestre per abordar les necessitats
existents i per plantejar accions encaminades a la
millora de la salut i al benestar de la població des
de diferents vessants.
Quan teniu previst constituir-la?
A l’octubre. Per això, tornarem a fer una ronda
de contactes amb totes les entitats locals per explicar-los en què consisteix aquest projecte i convidarem la gent a participar-hi. A aquelles persones
vinculades al sector de la salut que ens interessa
que en formin part, els demanarem expressament
que s’hi impliquin. També tenim previst fer una
enquesta a la població per tenir una diagnosi de
la salut al municipi i per poder determinar quines
polítiques hem de prioritzar.
Quin balanç fa de la recollida de signatures per
a la millora de l’assistència mèdica al municipi
que ha impulsat l’Ajuntament?
Bastant positiu, perquè hem aconseguit aplegar
més de 1.100 signatures. Tres de les cinc peticions
incloses al formulari, les relacionades amb la millora del servei de pediatria, les ha satisfetes ja el Grup
Sagessa, la qual cosa demostra que la campanya ha
estat una mesura de pressió efectiva. És a dir, s’ha
incorporat un pediatre fix al servei, que dona una
atenció continuada, ja sigui com a complement de
l’actual pediatra o en substitució de la mateixa; i
ara també Sagessa està prioritzant el servei de tarda
atenent a les característiques del municipi; i hi ha
un professional d’infermeria pediàtrica fix.
Entenem que l’Ajuntament continuarà treballant per les altres reivindicacions: l’obertura
del CAP les 24 h i el transport públic fins a
l’hospital de Reus…
És clar. Fa anys que reclamem a la Generalitat de
Catalunya, que és l’administració competent en
matèria de salut, l’obertura ininterrompuda del
CAP, perquè el municipi té unes característiques
que la fan necessària. Ara mostrarem les més de

“

La regidora Celia Ruiz és una gran defensora de la salut pública. En aquests
moments, té entre mans un projecte molt engrescador per ella, que culminarà
en la creació de la Taula de Salut Comunitària aquesta tardor, segons
ens avança. La seva prioritat, però, continua sent aconseguir l’obertura
ininterrompuda del CAP de l’Hospitalet de l’Infant i a aquest objectiu i a la
millora de la salut al municipi hi posa tots els seus esforços.
1.100 signatures que hem recollit a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i a Sagessa, perquè
vegin que les millores que demanem no són només cosa de l’Ajuntament, sinó que són una demanda de la població. Esperem que ara escoltin
la gent.
Aquest estiu, com altres anys, l’Ajuntament es
farà càrrec de l’obertura del CAP a les nits?
No, serà impossible tenir-lo obert fins a mitjanit,
perquè no hi ha sanitaris. Per aquest motiu, Sagessa no ens podrà oferir aquest servei. Aquest és un
problema que està afectant molts municipis. De
fet, en alguns, fins i tot, tenen dificultats per tenir
obert el CAP fins a les 21 h.
Aquest mes d’agost posarà en marxa una campanya pro lactància materna, oi?
Sí, amb el lema “Treu pit”. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Lactància Materna,
des de la Regidoria de Salut hem organitzat, juntament amb l’Àrea Bàsica de Salut del municipi
(ABS), un programa d’actes de l’1 al 7 d’agost.
Inclourà una xerrada a càrrec de les professionals
del grup d’alletament matern del CAP; uns tallers
de pops de ganxet per als nens prematurs (segons
està demostrat, milloren la seva evolució), de collarets de lactància i de massatge de nadons; i una
xerrada a càrrec d’un expert en pediatria, nutrició
i desenvolupament humà. A més, donarem uns
adhesius a aquells establiments comercials i de restauració que es comprometin a facilitar un entorn

agradable i tranquil per a l’alletament matern i elaborarem un mapa perquè se sàpiga quins són els
establiments col·laboradors.
Parlem de Joventut. El 20 de juliol comença
el nou programa “Tok’l 2”, que organitza amb
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Sí, ja tenim a punt per als joves dels dos municipis una sortida cada mes, a uns preus molt econòmics. La sortida estrella d’aquest semestre serà
la de Disneyland París. És la primera vegada que
l’oferim i tindrà un preu de només 195 euros, que
inclou el transport, l’allotjament, l’entrada de dos
dies al parc i l’assegurança. Com que les places són
limitades, donarem prioritat als joves a partir de
16 anys. Si queden places vacants, obrirem la inscripció a les famílies.
En matèria de Medi Ambient, al darrer ple municipal s’hi va aprovar el conveni amb la Diputació de Tarragona per regular l’execució del
projecte “Xarxa de Calor de Proximitat”.
Aquest projecte consistirà en la instal·lació d’una
xarxa de calor, amb una caldera de biomassa,
que subministrarà aigua calenta per a calefacció a
l’Ajuntament de Vandellòs i també a l’edifici del
Centre Assistencial Polivalent del poble. Aquesta
instal·lació costarà 122.000 euros, aproximadament, que seran finançats a través del fons europeu FEDER (que aportarà uns 50.000 euros) i
de la Diputació de Tarragona i de l’Ajuntament
(cadascun se’n farà càrrec d’uns 36.000 euros).
LA
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Cristina Borràs

CANVIS POLÍTICS

D

es de començaments de juny,
que en el món de la política, tant
en la municipal, com en l’autonòmica com en la nacional, respirem uns
nous aires. Es nota una tranquil·litat i
un poder fer com feia temps que no es
tenia.
A nivell nacional, el canvi de govern, que s’ha produït després de la moció presentada per Pedro Sánchez, ha
obert noves oportunitats d’esperança,
de canvis, de retorn de drets aconse-

guits també amb anteriors governs socialistes, com ha estat el dret a la sanitat
universal; de tornar a fer una política al
servei dels ciutadans i ciutadanes.
Pel que fa a les relacions amb Catalunya, des del minut u del nou govern
de la nació, que ja s’han anat notant
canvis en les relacions amb Catalunya.
Ha encetat una nova oportunitat de tornar a dialogar, un diàleg que feia temps
que estàvem esperant i no s’aconseguia
de trobar l’espai per fer-lo. L’aixecament

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet

del control previ de les finances, la posada damunt la taula de la reforma de la
Constitució, l’anunci, encara que sense
data concretada, d’una reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra.
A nivell de Catalunya, amb la
constitució del nou govern podem afirmar també que hem retornat a la normalitat parlamentària, que ja tenim uns
Consellers i Conselleres que tenen unes
prioritats de treball. I és que el temps
que no hem tingut govern ha propiciat,

entre d’altres, que a Catalunya tinguem
la llista d’espera en dependència més
alta de tot l’Estat; i unes llistes d’espera
a la sanitat també altes.
A nivell municipal, aquesta nova
situació ens dona nous arguments i més
força a l’hora de tornar a establir una
comunicació amb les diferents conselleries, que ens ajudi a aconseguir el que
és just per als nostres veïns i veïnes, el
que per dret ens pertoca, més enllà de
pertànyer a un determinat territori.

Mònica Boquera

VIA VERDA O TREN-TRAMVIA? DECIDIM-HO JUNTS

E

n els darrers mesos hem estat
llegint notícies en premsa sobre
el desmantellament de l’actual
via de tren, l’entrada en funcionament
del Corredor Mediterrani, i els diferents posicionaments dels municipis
de la costa. En aquest sentit, els alcaldes de Salou, Cambrils, Mont-roig
del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant han defensat conjuntament el
desmantellament de l’actual via. Ara
bé, a l’hora de decidir què en farem

d’aquesta infraestructura el posicionament dels governs municipals és
diferent. Salou i Cambrils aposten
per la integració urbana de l’actual
via de tren i la seva reconversió en
un tren-tramvia que amplia la mobilitat dels seus veïns i veïnes en la
seva connectivitat ferroviària en sentit
nord. Per la seva banda, els alcaldes
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i
Mont-roig han manifestat que la seva
intenció és fer una via verda.

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

Des del nostre grup, fa mesos
que vam presentar una moció per
fer un estudi de mobilitat que permetés conèixer les necessitats reals de
desplaçament dels veïns i veïnes del
municipi. La moció es va aprovar però
encara no s’ha fet aquest estudi.
Nosaltres defensem el transport públic com a facilitador d’una
major sostenibilitat ambiental. Nosaltres entenen la persona no com a
simple usuària d’un transport; sinó

com a titular del dret a la mobilitat.
En aquest sentit, hem presentat una
Moció per demanar a l’Equip de Govern la realització de xerrades informatives sobre el sistema ferroviari al
nostre municipi, el desenvolupament
de debats polítics sobre aquest tema
i la celebració d’una consulta popular per tal que tots puguem dir quelcom sobre el futur del nostre estimat
municipi en temes de connectivitat i
mobilitat.

Manel Barceló

SANITAT DEFICIENT, MALA GESTIÓ I FALTA DE METGES

J

a fa molt temps que al nostre
municipi venim patint diferents
mancances i deficiències en
els serveis sanitaris: absències de
metges repetides i continuades a
Vandellòs, falta de metges a Masriudoms, absència de servei de pediatria
a l’Hospitalet, així com la impossibilitat d’oferir un servei 24h al CAP de
l’Hospitalet.

Estem segurs que tots els grups
polítics a l’Ajuntament, així com tota la
ciutadania veiem aquesta situació amb
preocupació i certa indignació. La gent
d’Esquerra hem tingut trobades amb
els nostres companys del Baix Camp
així com amb els Serveis Territorials
de Salut; des de la nostra humil posició a l’oposició municipal hem procurat
estar ben informats i reclamar, allí on

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

calgui, uns serveis dignes i de qualitat
per als nostres pobles.
Ens preguntem quins han estat
els moviments de l’equip de govern
PSC-FIC al respecte, més enllà de
traslladar la responsabilitat a la ciutadania amb una recollida de signatures. Esquerra Republicana ens hem
queixat diverses vegades als plens
de l’ajuntament del mal servei que

s’ofereix, i la resposta de l’equip de
govern és «que no hi ha metges».
Volem (necessitem!) un CAP a Vandellòs amb metge, un CAP a l’Hospitalet
amb pediatra i que ofereixi servei les
24h, uns serveis a Masboquera i Masriudoms de proximitat. Creiem en un servei
públic de salut eficient, de proximitat i de
qualitat i això és el que volem per a tota
la ciutadania del nostre municipi.

Sílvia Pujol

CAMINO DEL DESASTRE

Q

ue el Gobierno de Sánchez al
frente iba a basar su política
en gestos de carácter populista era un secreto a voces. Eso se
ha visto refrendado estos días con la
decisión de abrir nuestras fronteras a
la inmigración irregular, en contra de
las políticas europeas. Además, conocíamos la decisión anunciada por
el ministro Marlaska de retirar las concertinas de las fronteras, un elemento
disuasorio efectivo, y que además se
fabrica en España.

Y no sólo eso, sino que los inmigrantes irregulares recién llegados
reciben un tratamiento más favorable
que el de los propios nacionales, y se
restituirá la sanidad universal para
personas que jamás han cotizado ni
un euro a nuestro sistema. Una vez
más los socialistas empiezan a trabajar en hundir nuestra economía con
medidas populistas.
Es posible que en unos meses,
alguno, desesperado por llevar tiempo en una lista de espera sanitaria,

Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

decida embarcarse en una patera
para ser eventualmente rescatado y
tratado con más rapidez. Es absolutamente demencial que un gobierno
europeo se comporte con tanta irresponsabilidad, generando un efecto
llamada, que ya se puede contabilizar: 986 llegados en patera en sólo
48 horas, que se suman a los 630 del
Aquarius.
En el resto de cuestiones tampoco hay esperanza. El PSOE defiende
ahora el acercamiento de los presos

al País Vasco y Cataluña, e incluso
Borrell, hasta hace poco azote de los
independentistas, quiere dar a Cataluña el status de nación.
Pero lo prioritario es desenterrar
a Franco.
¿No tiene España problemas
mucho más graves? ¿Acaso el futuro de las pensiones, o la situación en
Cataluña no son los ejes capitales de
cualquier gobierno responsable?
Que Dios nos pille confesados.

Elidia López

SEGUIM TREBALLANT

D

es de la FIC, responsable de les regidories d’Obres i Serveis, Turisme
i Festes, continuarem treballant per
al poble i amb el poble, amb el sector turístic i per al turisme, per tenir unes festes
per a tothom.
Volem que cada vegada més les
nostres platges siguin una miqueta més
accessibles, especialment per a aquells
usuaris amb mobilitat reduïda. Perquè de
mica en mica siguin més atractives per a
les famílies, ja que, majoritàriament, aposLA
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tem pel turisme familiar i sostenible; i per
millorar cada any en la neteja i en els serveis de les platges.
Continuem treballant perquè aquest,
tan desitjat i necessari turisme, se senti
còmode a casa nostra i així cada vegada
més emprenedors, més petites i mitjanes
empreses, s’estableixin al nostre territori i
ofereixin llocs de treball i; i per aconseguir,
juntament amb altres sectors productius,
rebaixar l’índex d’atur amb la idea que
aquest desaparegui. És primordial que les

nostres temporades estivals cada any siguin més llargues.
Continuarem treballant colze amb
colze amb la resta d’administracions per
millorar l’accessibilitat i la qualitat de totes
les platges, perquè sovint les competències són compartides, no únicament de
l’ajuntament...
Continuarem treballant per al poble
i amb al poble. A gairebé un any de les
properes eleccions municipals, per a molts
grups polítics, ja ha començat la campanya

electoral, amb mocions segon convingui a
aquell que la presenta. Als veïns se’ls ha
d’escoltar i atendre durant tota la legislatura, dia a dia, no només uns mesos abans
de les eleccions.
Per nosaltres, per davant de tot estan
els nostres veïns i veïnes, i no anteposem
interessos aliens als del nostre municipi.
Desitgem que aquest estiu sigui molt
satisfactori per a tothom, tant per als que
treballarem com per als que fareu vacances.

Episodis de la nostra història

Juliol 2018

Imatge d’un bombardeig aeri sobre la bateria de costa sud de Coll de Balaguer. Font: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna. Fondo Aviazone Legionari delle Balleari

ELS BOMBARDEIGS AERIS AL COLL DE BALAGUER
Per Adrián Cabezas
La Guerra Civil espanyola va esdevenir el
banc de proves d’una de les armes que més
va evolucionar durant el conflicte: l’aviació;
podent parlar a partir d’aquesta guerra d’un
abans i un després tant en tècniques i tàctiques emprades com en disseny i construcció d’avions. La totalitat dels avions que van
participar a la Guerra Civil per part de tots
dos bàndols eren estrangers: per part dels
republicans, sobretot francesos i russos, (especialment d’aquesta darrera nacionalitat); i
italians i alemanys, per part dels franquistes.
L’aviació franquista, aprofitant les bases que
va establir a Mallorca, situada a la rereguarda republicana, va bombardejar sistemàticament les diferents ciutats catalanes. Els
bombardeigs buscaven bàsicament dos objectius principals: destruir les xarxes de comunicacions i subministraments republicana
(estacions de ferrocarril i via fèrria, dipòsits
de combustible, fàbriques, ports, carreteres,
etc.); i la pròpia desmoralització de la població. Respecte a l’aviació franquista, aquesta
estava composta per tres aviacions diferents
que generalment no estaven coordinades
les unes amb les altres i que actuaven amb
total independència del cap central, diferenciant-se entre elles l’Aviació Legionària italiana, la Legió Còndor alemanya i l’Aviació
Nacional dels propis sollevats, sent diferents
els objectius de cadascuna d’elles.
El coll de Balaguer i sobretot l’Hospitalet de
l’Infant també van haver de patir igual que

moltes poblacions catalanes la destrucció
i la por que provocaven els atacs aeris. En
concret, la comarca del Baix Camp va haver
de patir un total de 264 atacs aeris, 58 dels
quals van ser directament contra les poblacions de l’actual terme municipal de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant. El primer d’aquests
atacs aeris va ser realitzat el dia 19 de juliol de 1937 a les 21:20 hores i protagonitzat
per tres Savoia S-81 italians, provocant tres
víctimes mortals; mentre que el darrer atac
aeri va ser protagonitzat per un sol hidroavió
Heinkel He-59 de la Legió Còndor el dia 8
de gener de 1939 a les 00:10 hores, sense
causar víctimes.
La importància estratègica que va tenir el coll
de Balaguer no va passar desapercebuda
per a l’aviació franquista i el mateix coll va
ser atacat 21 vegades al llarg de la guerra.
D’aquests atacs, només dos en van ser protagonitzats al 1937 (els dos al mes de desembre); un més al gener (bombardeig del
baixador de Vandellòs); i quatre a començaments de 1939 (entre els dies 6 i 8 de gener).
La resta d’atacs van ser realitzats tots durant
l’any 1938, intensificant-se sobretot entre els
dies 13 i 22 d’abril del mateix any, quan el
Coll de Balaguer va haver de patir un total
de 9 bombardeigs, sent l’objectiu principal la
bateria de costa sud.
La resta de bombardeigs aeris es van centrar a l’Hospitalet de l’Infant, excepte alguns
bombardeigs realitzats als afores (via del ferrocarril a l’Almadrava, carretera de El Perelló,
carretera a Montbrió del Camp, etc.); sent

l’objectiu principal l’estació de ferrocarril, que
va ser 13 vegades bombardejada; o les vies
de ferrocarril, que van ser atacades una desena de vegades. Per la seva situació estratègica, l’estació de l’Hospitalet de l’Infant va
ser un dels objectius preferits ja que estava
situada a la intersecció entre la carretera de
Tarragona–Castelló i la carretera de Móra
d’Ebre, una de les artèries més utilitzades
per accedir al front durant els mesos que va
durar la Batalla de l’Ebre.
Respecte als aparells protagonistes
d’aquests atacs aeris, dels 58 bombardeigs
que va haver de patir l’actual terme municipal, 18 atacs van ser protagonitzats per l’aviació italiana (10 atacs pels Savoia S-81 i 8
pels Savoia S-79). En canvi, l’aviació alemanya va protagonitzar el gruix dels atacs aeris,
utilitzant a més a més fins a quatre models
d’aparells diferents en la seva realització tot
i que tres d’ells ho van fer de manera testimonial (1 atac el Heinkel He-111, 1 el Heinkel
He-45 i 2 el Junkers Ju-52); sent l’autèntic
protagonista l’hidroavió Heinkel He-59 que
va arribar a realitzar un total de 34 atacs aeris. Aquesta totalitat d’avions, segons els darrers estudis, van llençar sobre l’actual terme
municipal un total de 587 bombes al llarg de
tota la guerra, provocant greus conseqüències tant materials com humanes, provocant
un total de 27 ferits i 15 morts.
Font: ARNABAT, Ramon; ÍÑIGUEZ, David.
Atac i Defensa a la Rereguarda. Els Bombardeigs franquistes a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 1936-1939.
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INAUGURAT EL NOU PARC INFANTIL A LA
PLAÇA DE L’ALMADRAVA DE L’HOSPITALET
Està dedicat a les figures festives del poble

E

l dissabte 14 d’abril l’Ajuntament va inaugurar oficialment el nou parc infantil de
la Plaça de l’Almadrava de l’Hospitalet de l’Infant. El nou parc infantil
té un disseny únic i exclusiu i està
dedicat a les figures festives del
poble, que van ser presents a l’acte. Consta de diversos elements
lúdics, adaptats als usuaris menors de 3 anys i als nens i nenes
més grans. En concret, inclou: un
tobogan amb la forma del Cavallet
de Mar, un gronxador amb els gegants de l’infant Pere i de la Blanca
d’Anjou (una figura a cada costat),
dos jocs de molla (un amb forma
de balena i l’altre amb forma de
cavallet de mar) i una torre-tobogan inspirada en l’hospital gòtic de
l’Hospitalet de l’Infant.
La figura del Frare Celestí dóna la
benvinguda als infants a l’entrada
principal del parc, que ara té una
superfície més àmplia (ocupa una
quarta part més, aproximadament)
i conté al seu interior els bancs i els
arbres, perquè hi hagi zones d’ombra. A més, hi ha jocs tradicionals

pintats al terra ( la xarranca i el tres
en ratlla).
El terra simula el mar i és de colors vius i de cautxú, per garantir
la seguretat dels nens. Els materials utilitzats per als jocs són d’alta

Millora de l’asfaltat
d’un tram de la
Carretera de Móra

El consistori ha arranjat un tram de la carretera
de Móra, el vial principal d’accés al nucli urbà
de l’Hospitalet de l’Infant. Es tracta del tram que
va des de la urbanització Infant fins a l’inici del
carrer Ramon Berenguer IV, que a causa del
trànsit continuat de vehicles i el pas del temps,
tenia el paviment desgastat. Els treballs han
consistit en la renovació i millora del paviment
asfàltic d’aquest tram i dels carrils d’incorporació, per garantir-ne la seguretat viària
Aquestes obres han costat uns 50.000 euros i
han anat a càrrec de l’empresa Eiffage Infraestructuras SA.
LA

6 REVISTA

qualitat i resistència i s’han fabricat
d’acord a les normatives europees
de seguretat. L’empresa encarregada d’executar aquest projecte
ha estat LAPPSET España, per
un import de 58.000 euros, aproximadament.

Amb aquest parc dedicat a les figures festives de l’Hospitalet de
l’Infant, l’Ajuntament vol divulgar
els elements propis de la cultura
local entre els infants, per tal de reforçar el sentiment de pertinença
al poble. g

El carrer Nou de Masriudoms
estrena paviment
Les obres de pavimentació del carrer nou de
Masriudoms ja han finalitzat. Aquests treballs
van començar a mitjans
de febrer en aquest carrer estret, situat al nucli antic del poble, i han
consistit en la renovació
del paviment, que no era
homogeni i presentava
deficiències i deteriorament pel pas del temps i
l’ús continuat de vehicles.
També s’hi ha renovat la
xarxa d’aigües residuals,
de distribució d’aigua
potable i de contraincendis, i s’hi ha previst la
recollida d’aigües pluvials. A més, s’hi ha fet la
preinstal·lació per soterraments dels serveis de
telecomunicació municipals i s’han ordenat els
d’altres companyies, com

ara els de telefonia i electricitat; i s’hi han col·locat
papereres.
Amb la remodelació
d’aquest carrer, l’Ajuntament ha volgut continuar el procés de millora
del nucli antic del poble.
L’empresa
encarregada d’executar aquestes

obres ha estat AGROVIAL SA, per 105.000
euros, aproximadament.
Aquests treballs estan
subvencionats pel Pla
d’Acció Municipal 2017
(PAM) de la Diputació de
Tarragona. En concret, la
corporació provincial n’ha
assumit el 47% del cost
total, aproximadament.
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DIVERSES MILLORES A LES PLATGES
Sobre la base d’un estudi encarregat per la Regidoria de Turisme

E

ls usuaris de les platges
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podran
gaudir aquest estiu de diverses millores. Aquestes primeres millores que ha realitzat
l’Ajuntament, tenint en compte l’estudi que la Regidoria de
Turisme va encarregar a una
empresa especialitzada en el
desenvolupament de projectes turístics, han consistit en la
instal·lació d’un baby point a la
Platja de l’Arenal, un lloc d’ombra per donar el pit i atencions
als infants en les condicions
més confortables i sense causar molèsties als altres usuaris
de la platja, que està situat davant del camp de futbol, aproximadament; i en la col·locació
de nous estacionaments de
bicicleta en totes les platges.

També s’hi ha renovat tots els
cartells informatius
Per reordenar les platges, millorar l’estètica del conjunt i
oferir comoditat als usuaris,
així mateix, s’han homogeneïtzat les passarel·les, perquè en
els punts d’accés importants
que tenen continuïtat amb el
traçat urbà, concentrin els serveis mínims (dutxa, papereres
i lavabo), tal com ha destacat
la regidora Elidia López. En algunes d’aquestes passarel·les
també s’hi han posat bancs.
D’altra banda, per facilitar
l’accés a la Platja de l’Arenal a les persones amb mobilitat reduïda i a les famílies
amb cotxets, s’hi ha instal·
lat una passarel·la nova que

uneix l’escala de formigó que
l’Ajuntament ha habilitat recentment a la zona de l’espi-

gó, amb l’accés a la Platja de
l’Arenal que hi ha davant de
l’Hotel Vistamar. g

L’OMAC de l’Hospitalet canvia de cara
Des del passat mes de juny,
l’Oficina Municipal d’Atenció
Ciutadana (OMAC) de l’Hospitalet de l’Infant torna a ocupar el seu espai habitual a la
Casa de la Vila, després de
les obres de remodelació que
s’hi han dut a terme.
Amb motiu dels treballs de
millora, des de l’estiu passat i de manera provisional,
els personal d’aquest servei
va haver d’atendre la ciutadania a la sala d’actes de
la Casa de la Vila, ubicada

també a la planta baixa de
l’edifici.
La reforma de les instal·lacions
de l’OMAC, encarregada per
l’Ajuntament, ha consistit en
la substitució el cel ras i en la
millora de la il·luminació i de
la climatització. També s’han
canviat les finestres i les portes, així com el mobiliari; i, en
definitiva, la imatge general de
la recepció, per tal de millorar
l’atenció ciutadana en general;
i la personalitzada, en els casos que sigui necessari.
LA
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LA REGIDORIA DE COMERÇ POSA EN MARXA EL
PROJECTE “APADRINA UNA ENTITAT!”
Per establir sinergies entre les associacions i els establiments locals

L

a Regidoria de Comerç ha impulsat una
iniciativa per reforçar els vincles entre els
establiments comercials i les associacions del municipi, sota el lema “Apadrina una
entitat!”. Consisteix a promoure diferents tipus
de col·laboració entre aquests. Per exemple,
que els comerços locals facilitin i recullin documentació dels socis de l’entitat (inscripcions de
curs o de sortides, etc.); que si es dona el cas,
tematitzin l’aparador o la botiga amb decoració
relacionada amb una activitat de l’entitat; que
tinguin fullets informatius o documentació per a
possibles nous associats, etc.
«L’objectiu és apropar el comerç del poble a la
ciutadania, millorar la imatge del comerç local i
donar-li un valor afegit, ja que aquests serveis
no els poden oferir ni les grans superfícies comercials ni el comerç online. Amb aquest projecte és pretén també donar més visibilitat a les entitats i alhora cridar l’atenció de possibles nous
clients als establiments», ha explicat el regidor
de Comerç, Miguel Ángel Garcés.

Per crear aquest marc de relació i de sinergies
entre els comerços i les associacions locals, la
Regidoria de Comerç va organitzar el passat 26
d’abril, amb la col·laboració de l’Associació de
Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors i de la Regidoria de Cultura, una jornada
de networking al Centre Cultural Infant Pere.
En aquesta jornada hi van participar més de 80

persones, comerciants i representants d’entitats
locals.
En funció del resultat que tingui aquesta iniciativa, l’Ajuntament estudiarà la millor manera de
donar a conèixer els apadrinaments a la ciutadania; i reforçarà les accions per continuar promovent-los. g

La 4a Nit del Comerç del Camp de
Tarragona, a l’Hospitalet

Acord amb Comaigua per ajudar els
més necessitats a pagar l’aigua
Per garantir el servei d’aigua a
totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació
de vulnerabilitat econòmica, l’alcalde, Alfons Garcia; i el gerent
de Comaigua, Quim Vicens, han
signat la pròrroga del conveni de
col·laboració entre totes dues
parts. Per mitjà d’aquest acord,
les persones en risc d’exclusió
social, usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram, podran accedir enguany als ajuts del Fons
de Solidaritat posat en marxa
per Comaigua.
Aquests ajuts podran consistir
en l’exempció del 100% del total
de la factura de l’aigua (inclosos
els impostos), l’alta del servei
amb l’exempció o l’ajornament
del cost, la reobertura del subministrament amb l’exempció
LA
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o ajornament del cost i l’ajornament de les factures pendents
de pagament. A aquest Fons de
Solidaritat, Comaigua hi destinarà enguany 3.000 euros.
Les persones que vulguin beneficiar-se d’aquests ajuts i compleixin els requisits, especificats
a les ordenances fiscals municipals, s’hauran d’adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament. El
personal d’aquest departament
serà el que enviarà a Comaigua el document de sol·licitud
de l’ajut en què s’acrediti una
situació econòmica que justifiqui
l’atorgament de l’ajut.
L’any passat 26 famílies es
van beneficiar del Fons de
Solidaritat de l’empresa subministradora de l’aigua al municipi.

L’Hospitalet de l’Infant acollirà la 4a
Nit del Comerç del Camp de Tarragona el proper 20 d’octubre. Això serà
possible gràcies al conveni de col·
laboració que han signat l’alcalde, Alfons Garcia; i el president de la Confederació d’Empresaris de Comerç i
Serveis de les Comarques Tarragonines (CECOSECT), Ferran Milà.
La Confederació té previst organitzar aquest esdeveniment el dissabte
20 d’octubre, a les 20.30 h, al Centre
de Visitants de l’Hospital del Coll de
Balaguer, amb el suport econòmic
del consistori i sota el paraigua de
l’Agrupació de Botiguers de Catalunya (ABC). L’Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i de la
Vall de Llors va ser l’entitat local que
va proposar al regidor d’Empresa,

Comerç i Energia, Miguel Ángel Garcés, que l’Hospitalet de l’Infant fos
l’escenari de la nova edició d’aquesta Nit.
En aquest acte, cadascuna de les
associacions de botiguers o comerciants del Camp de Tarragona, adherides a la CECOSECT, lliurarà
un únic guardó a un establiment del
seu àmbit territorial, per reconèixer la seva excel·lència comercial,
la seva trajectòria laboral i la seva
implicació en el món associatiu. La
Confederació entregarà un guardó
com a reconeixement a aquella persona, entitat o institució que treballi
pel bé del prestigi del comerç de les
nostres comarques. Aquest esdeveniment aplegarà unes 200 persones,
segons calcula la CECOSECT.

Actualitat

Juliol 2018

FOMENT ES COMPROMET A
DESMANTELLAR LA VIA DE LA COSTA
En una reunió a Madrid a la qual van ser convocats els alcaldes de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, Mont-roig del Camp, Salou i Cambrils

L

es instal·lacions ferroviàries entre Salou i
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es desmantellaran de manera immediata un cop
entri en funcionament el Corredor del Mediterrani. Aquest ha estat el compromís que va adoptar
el secretari d’Estat d’Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, acompanyat
dels representants d’ADIF, Renfe i de la Subdelegació del Govern a Tarragona, en una reunió
que va tenir lloc el passat 28 de maig al Ministeri
de Foment, i a la qual van assistir l’alcalde de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia; de Salou, Pere Granados; de Mont-roig del
Camp, Fran Morancho; i l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza.
El desmantellament de la infraestructura ferroviària consistirà en l’aixecament físic de les vies,
de les catenàries i de les travesses, i anirà a
càrrec de l’empresa pública Emfesa, mitjançant
un contracte directe, segons va precisar Isabel
Pardo, directora general de Explotación y Construcción de ADIF. Paral·lelament, es redactarà
un projecte per integrar el traçat en l’entorn amb
l’objectiu de garantir el compliment de la declaració d’impacte ambiental previst en la posada
en marxa del Corredor del Mediterrani, que tal
com es preveu entrarà en servei en els pròxims
mesos.
Per redactar aquest projecte es crearan
grups de treball entre els serveis tècnics del

Ministeri i cadascun dels ajuntaments. Amb
aquests grups es pretén tenir en compte el
criteri i necessitats dels municipis afectats,
així com estudiar mesures provisionals a
aplicar un cop desmantellada la via i mentre
no s’executi el projecte d’integració amb l’entorn. Tot i que no s’ha precisat el termini, la
redacció d’aquest estudi, un cop licitada, es
podria perllongar un any.
La unió dels quatre alcaldes, la seva preocupació i insistència per aconseguir el desmantellament de la infraestructura ferroviària ha estat
clau per arrencar aquest primer compromís.

Tots ells exigeixen, però, un pla d’acció que concreti el com i el quan començaran els treballs
del desmantellament i que el govern espanyol,
ara que ha canviat, mantingui el compromís i els
grups de treball proposats pel Ministeri es constitueixin el més aviat possible.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant vol reconvertir l’actual traçat en una via
verda, que connecti les platges i l’entorn natural
d’una manera «amable». De tota manera, considera que la via verda no hauria d’hipotecar la
construcció d’altres possibles infraestructures,
com el TrenTram. g

Simulen un accident de trànsit a
l’Hospitalet de l’Infant
El passat 18 de maig a
l’Hospitalet de l’Infant s’hi
va realitzar un taller a la
Via Augusta, en què es
va simular un accident de
trànsit greu. L’exercici tenia com a objectiu mostrar
com treballen en coordinació els diferents cossos de
seguretat (bombers, policies, sanitaris, voluntaris...),
tant a la població com als
alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Berenguer
d’Entença, als quals es va
convidar perquè poguessin
veure totes les maniobres
que s’hi duien a terme i
aprendre com han d’actuar
en aquests casos.
En el desenvolupament
d’aquest taller, dirigit pel

L’Ajuntament renova el parc
mòbil de la Policia Local
El consistori ha adquirit tres nous vehicles
per a la Policia Local, amb la modalitat de
renting. D’aquesta manera, el consistori ha
renovat tot el parc mòbil de la policia municipal.
cap de Bombers del Parc
de l’Hospitalet de l’Infant,
Vicente Hernández, hi va
col·laborar l’Ajuntament, la
Policia Local, les associacions de voluntaris de protecció civil del municipi i de Tarragona (alguns d’aquests

van fer les funcions de tècnics sanitaris). A més, cinc
membres del grup de teatre
local Quo Vadis van fer de
figurants; i dues membres
de la mateixa entitat i una
veïna del poble van ser les
maquilladores.

Es tracta de dos cotxes híbrids de la marca
Toyota (model Rav 4), “més respectuosos
amb el medi ambient”; i d’un tot terreny de
la mateixa marca (model Land Cruiser), “per
poder accedir a les zones de muntanya del
municipi”, segons ha explicat el regidor de
Seguretat Ciutadana, Frederic Escoda.
LA
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VISITES GUIADES PER DESCOBRIR
EL PATRIMONI LOCAL
A l’hospital gòtic, al Poblat HIFRENSA, a les fortificacions de la Guerra Civil i al Molí de l’Oli

L

unes dirigides a les famílies, pensades perquè els pares i els fills
aprenguin jugant, d’una manera
divertida, amb explicacions adaptades a l’edat dels nens i nenes i
mitjançant una gimcana; i unes
nocturnes, que inclouen un tast
de vins locals al pas de ronda de
l’Hospital. En cadascuna d’aquestes visites s’hi mostrarà el Centre
de visitants de l’Hospital del Coll
de Balaguer, l’espai museogràfic,
situat dins dels murs de l’antic hospital fortalesa; i també el mirador
de la torre sud-oest.

a Regidoria de Cultura ofereix aquest estiu un seguit de
visites guiades al patrimoni
local: l’Hospital de l’Infant Pere del
segle XIV, les fortificacions de la
Guerra Civil al Coll de Balaguer, el
Poblat HIFRENSA de l’Hospitalet i
el Molí de l’Oli de Vandellòs.

L’oferta d’activitats està adreçada
tant a adults com a infants i té com
a objectiu donar a conèixer d’una
manera lúdica i activa els béns
patrimonials principals del municipi. Així doncs, del 30 de juny al
9 de setembre, es podran fer excursions per veure les restes fortificades de la Guerra Civil a Cala
d’Oques o el polvorí de Letícia i les
bateries de Pitrassa; passejar pel
poblat HIFRENSA, darrera colònia
industrial de Catalunya i exemple
important de l’obra del cèlebre
arquitecte racionalista Antonio
Bonet Castellana; visitar l’hospital fortificat al Centre de Visitants
de l’Hospital del Coll de Balaguer,
origen de la vila actual de l’Hospi-

talet de l’Infant; i fer un tast d’oli i
un taller d’olis aromàtics al Centre
d’interpretació de l’oli (Molí de Vandellòs).

concret, els dissabtes i diumenges, a les 22 i a les 22.30 h. Més
informació i reserves de les visites
a: www.culturaalabast.cat

Fins al 9 de setembre, a més, a la
façana de l’antic hospital s’hi projectarà el mapping, l’espectacle
audiovisual en 3D, amb música,
efectes sonors i de moviment, en
què s’explica la història d’aquest
territori i de la construcció i remodelació de l’edifici medieval. En

El Centre de Visitants de
l’Hospital del Coll de Balaguer
A l’hospital gòtic, fundat per l’Infant Pere d’Aragó i d’Anjou l’any
1344 i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), s’hi han
programat tres tipus de visites:
unes adreçades al públic general;

Un llibre sobre la Guerra Civil
al coll de Balaguer
El divendres, 13 d’abril
es va presentar el llibre
La Guerra Civil al Coll
de Balaguer 1936-1939
a la Sala Ferrer Malet
de la Casa de Cultura
Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant, que
es va omplir de públic.
L’acte va anar a càrrec
dels autors d’aquesta
obra, editada per l’Ajuntament i per Arola Editors: Adrián Cabezas
(que l’ha coordinada),
Joel Ametlla, Jordi Solé
i Alfons Tejero.
L’obra recull d’una manera divulgativa el resultat del Pla especial
de protecció de les restes de la Guerra Civil
del coll de Balaguer, un
treball complet d’inventari de totes les restes
d’aquest període a banda i banda del coll, que
l’Ajuntament va encarreLA
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Els professionals del turisme i del
comerç del municipi han pogut
viure aquesta experiència recentment, en les visites guiades que ha
organitzat la Regidoria de Cultura
amb el suport de la Regidoria de
Turisme, perquè els comerciants,
restauradors i empresaris que hi
ofereixen allotjament puguin convertir-se en prescriptors turístics
i donar a conèixer i recomanar
aquest recurs patrimonial. g

Una obra sobre l’enllumenat
elèctric al municipi
El consistori i l’editorial Cossetània han publicat el llibre
L’enllumenat elèctric al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. L’Energia
de Vandellòs, 1928-1945,
del vandellossenc Joan
Vernet i Borràs. L’autor el
va presentar el passat 11
de maig, en el marc de la
Festa de la Germandat de
Vandellòs.

gar al Grup de Recerca i
Investigació dels Espais
de la Guerra Civil (GRIEGC) i que va ser presentat l’any 2015.
La publicació, promoguda per la Regidoria de
Cultura i pel Consell editorial municipal, també
inclou una introducció
històrica al coll de Balaguer; i una altra part de-

dicada al fet històric de
la Guerra civil de 193638 a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i als
bombardejos aeris que
va patir la població civil. Tot aquest contingut
s’acompanya d’imatges
en color, plànols i mapes
per facilitar-ne la comprensió i la identificació
dels principals elements
fortificats.

En aquesta obra, Joan Vernet explica que al municipi
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’enllumenat
elèctric no va arribar fins
l’any 1930, quan gairebé
tots els pobles de Catalunya, amb una població
semblant o inferior, disposaven d’electricitat, ja des
d’abans de 1920.
I és que l’Ajuntament, malgrat la seva bona disposició,
en no tenir el capital necessari, no podia assumir la

construcció d’una central i
les empreses consideraven
la inversió poc rendible. Finalment, els enginyers que
van projectar la central La
Farga de Pratdip van veure
la possibilitat de construir
una central hidroelèctrica
aprofitant el desguàs de les
aigües d’aquesta central. El
projecte consistia a construir
un embassament per aconseguir el salt d’aigua necessari per subministrar energia elèctrica al municipi. Un
dels promotors d’aquesta
proposta, l’enginyer tortosí
Julián Hierro, va aconseguir
que Francesc Chavarria,
també de Tortosa, invertís
en el seu projecte.
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LA MÚSICA DE CAMBRA, PRESENT EN EL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA
Se celebrarà del 25 al 29 de juliol, amb intèrprets i lutiers reconeguts arreu del món

E

l Festival Internacional de
Guitarra l’Hospitalet de l’Infant 2018, que se celebrarà
del 25 al 29 de juliol, estarà dedicat a la música de cambra. El so
de la guitarra estarà acompanyat
en aquesta segona edició pel del
so d’altres instruments, com ara
la viola, el violí, la flauta i la veu.
I, com l’any passat, el certamen
comptarà amb la participació
d’intèrprets i lutiers de prestigi internacional, guanyadors de nombrosos premis. Entre aquests hi
haurà, per exemple, el cubà Leo
Brouwer, compositor, director
orquestral, guitarrista, investigador, pedagog i promotor cultural,
que és membre d’Honor de l’International Music Council de la
UNESCO i figura entre els més
reconeguts músics del moment; i
també el nord-americà Hopkinson
Smith, una personalitat destacada en el camp de la música antiga
i un dels millors llaütistes del món.
Altres figures destacades seran el
Duo Ditirambo (format per la violinista segoviana Noelia Gómez

Kimiyo Nakako com a convidats;
tres conferències, cinc exposicions d’instruments i quatre màster
classes.

i pel guitarrista mexicà Alfonso
Aguirre), el duet dels noruecs
Henning Kraggerud i Petter Richter i els catalans Carles Trepat i
Anabel Montesinos. Aquests dos
últims s’encarregaran del concert de cloenda, juntament amb
l’Orquestra Kammart, dirigida
per Àlex Sansó. Els assistents a
aquest acte del 29 de juliol podran
escoltar Fantasia Catalana, un
homenatge a Enric Granados del
compositor Carles Trepat, «basat
en cançons populars catalanes i

peces del propi Granados», segons va explicar l’autor en la presentació del festival; i el Concierto
de Aranjuez, la cèlebre composició de Joaquín Rodrigo.
Durant els cinc dies del festival,
a les instal·lacions del Centre
Cultural Infant Pere, s’hi oferiran un total de quatre concerts i
«La nit dels artistes de la terra»
amb el Duo Becerra, El Duo Ribera Sabat, Patricia de No i Manel Sánchez, Sadahiro Otani i

Aquest esdeveniment està organitzat per la Regidoria de Cultura,
sota la direcció artística d’Anders
Clemens i la coordinació general
de Patricia Mercado. És l’únic
festival dedicat a la guitarra que
se celebra a les comarques de
Tarragona, amb què l’Ajuntament
pretén convertir l’Hospitalet de
l’Infant en «un nucli cultural, en un
referent en el món de la música»,
segons ha afirmat l’alcalde, Alfons
Garcia.
En paraules de la regidora de
Cultura, Núria Ortiz, “és un luxe
a l’abast de tothom, perquè els
actes programats són de gran
qualitat i tant els concerts com
les màster classes tenen uns
preus molt assequibles”. A la pàgina web www.guitarfesthospitalet.cat és oberta la inscripció
a les màster classes i la venda
d’entrades. g

L’Hospitalet, una de
les seus del certamen
Daurada Escena
El Teatre Auditori de l’Hospitalet
de l’Infant ha estat l’escenari del
segon concert programat dins del
II festival líric internacional Daurada Escena. El concert, que s’hi va
oferir el passat 1 de juliol, va anar
a càrrec de la mezzosoprano Marina Viotti, acompanyada pel pianista Todd Camburn i pel saxofonista
Gerry López.

Les Jornades Culturals de Vandellòs,
sobre el patrimoni
Amb una conferència de l’actor, autor i director Toni Albà, el
passat 20 d’abril es va donar el
tret de sortida a les XXXI Jornades Culturals de Vandellòs,
organitzades pel CCERV, amb
el patrocini de l’Ajuntament i la
col·laboració de l’ Associació
Masia de Castelló i de la Societat de Caçadors “Sant Isidre”

de Vandellòs. En aquesta edició, han estan dedicades al patrimoni cultural, coincidint amb
la celebració de l’any europeu
d’aquesta temàtica.
Fins al 27 de maig, han inclòs
diverses activitats relacionades
amb aquesta matèria, com ara
conferències i una exposició; i

actes populars o tradicionals,
com sardanes per Sant Jordi, un concert de Joan Reig,
la Festa popular familiar (a la
imatge), un tast de formatges,
la Trobada de Diables del Baix
Camp, la tirada intercomarcal
de bitlles i les propostes programades dins de la Festa de
la Germandat.

Artistes emergents com Carles
Pachón, -guanyador l’any passat
del Concurs Internacional de Cant
Alfredo Kraus-, Marina Viotti, -guanyadora del Kattemburg 2017-, o
Gemma Coma, -primer premi del
Conservatori de París- integren la
columna vertebral d’aquest festival
que consta de quatre concerts que
es desenvoluparan entre el 14 de
juny i el 12 de juliol a tres escenaris diferents (l’Orangerie de Clos
Barenys, a Vila-seca; el Teatre Auditori de l’Hospitalet de l’Infant i el
Teatre Metropol de Tarragona).
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L

a Comunitat d’Aprenentatge Empresarial (CAE),
un projecte promogut per
la mancomunitat que aplega
els municipis de Vandellòs, Tivissa i Pratdip (MIDIT), va organitzar un taller gratuït titulat
“A la feina, Comunica” el passat 26 de maig, a l’Hospitalet
de l’Infant. Aquest taller, que
es va impartir al Centre Cultural Infant Pere, va anar càrrec
del conegut actor Miquel Sitjar.
Hi van participar una vintena
de persones interessades a
millorar la comunicació per al
desenvolupament del seu projecte o activitat.
Aquest taller és la primera activitat que ha programat la Comunitat d’Aprenentatge Empresarial (CAE), que va néixer
l’any 2016 amb la missió de
fomentar la cooperació i el treball en xarxa, perquè les persones desenvolupin els seus
projectes o activitats, ja sigui
amb una finalitat econòmica
o social, i comparteixin sistemes i eines per millorar les
competències professionals,
emprenedores i directives; facilitar l’intercanvi i cogeneració
de coneixement; i promoure la
diversificació econòmica.
La Comunitat
d’Aprenentatge Empresarial
Actualment, la CAE està integrada per sis empresaris
del territori de la MIDIT. Està
oberta, però, a la incorporació
de nous membres, a través de
la pàgina web www.cae2020.

LA COMUNITAT D’APRENENTATGE
EMPRESARIAL ORGANITZA UN TALLER A
CÀRREC DE L’ACTOR MIQUEL SITJAR
És la primera activitat programada en el marc d’aques projecte
promogut per la MIDIT
com, en què hi ha tota la informació sobre aquest projecte impulsat per la MIDIT, amb
el suport del Servei Públic
d’Ocupació de la Generalitat
de Catalunya; i pel Ministerio
de Empleo, en el marc de la
línia de subvenció dels projectes innovadors i experimentals
de l’any 2017.
Com s’explica en aquest web,

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820
El Jordi Castellnou no canviaria la seva feina per res, tot i estar subjecte a les inclemències meteorològiques i a uns preus de
mercat que considera massa baixos. És un
pagès de Vandellòs, de fet, és l’únic pagès
del poble que conrea cireres i les comercialitza. Encara que a casa seva no hi havia
ningú que es dediqués a temps complet a
la pagesia, la feina al camp sempre li havia
agradat i quan va acabar els estudis de la
FP a l’Escola Agrària Mas Bové va decidir
emprendre aquest camí professional. En
aquell moment, explica: «Tenia poques terres i en vaig haver d’arrendar. Actualment
tinc 5.300 cirerers, el que representa el 40%
de les meves plantacions, albercoquers, oliveres i garrofers».
El primer cirerer el va plantar el seu pare
LA
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la CAE té un model d’organització i gestió que preveu diferents rols i, per tant, diferents
funcions i tasques, i responsabilitats i drets. Els beneficis
de pertànyer a aquesta Comunitat passen per ser ser una
font constant de nous coneixements en l’àmbit empresarial;
i per generar noves oportunitats pels empresaris, emprenedors i professionals per ser

un fòrum que afavoreix la interacció i la creació de xarxa.
Altres beneficis són la possibilitat de desenvolupar projectes
i accions conjuntes, compartir
recursos com ara la realització
de compres conjuntes, compartir canals de distribució,
etc; fabricar productes o oferir
serveis conjuntament; disposar de serveis com l’assessorament o la formació... g

L’APOSTA PER LA PAGESIA LI
PERMET VIURE DEL SEU HOBBY
molt freds com els que fa a Vandellòs».
Des de fa uns anys, l’empresa municipal
de promoció econòmica (IDETSA) atorga
una línia d’ajuts a agricultors per a despeses agràries, noves plantacions i reconversió de bosc a conreu, a les quals
Castellnou opta. No obstant això, precisa:
«Els meus treballs no estan condicionats
a aquestes subvencions, però són molt
ben rebudes».

l’any 1992. El Jordi, de seguida va veure
que aquesta fruita tenia futur i va ser així
com va decidir apostar-hi. Tot i que les
cireres no són típiques de la zona del Baix
Camp, afirma que s’adapten molt bé al clima, sobretot perquè «necessiten hiverns

En temporada de collita de cirera, contracta unes 15 persones per recollir-la.
Malgrat tot, veu el futur amb incertesa,
perquè ni els preus de comercialització
ni la climatologia depenen d’ell, però està
convençut que haurien de canviar molt
les coses perquè deixés de ser pagès.
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MAYLIS GUERRERO I ARIANA GIL GUANYEN ELS
XI PREMIS ENFILA EL TEU FUTUR
El lliurament d’aquests guardons va tenir lloc el 31 de maig

E

l projecte empresarial “SEAPOLL”, de les alumnes
Maylis Guerrero i Ariana Gil,
ha guanyat els XI Premis Enfila el
teu futur per a joves emprenedors,
organitzats per l’Institut Berenguer
d’Entença i l’empresa municipal
de promoció econòmica, IDETSA, amb la col·laboració d’Alpiq,
les associacions empresarials del
municipi, la Regidoria de Cultura i
Patrimoni i la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria, i d’Empresa,
Comerç i Energia.
Aquest projecte planteja l’objectiu
de conscienciar sobre la protecció
del planeta, mitjançant activitats
per als més petits, i d’aquesta manera obtenir ingressos i finançar
projectes de protecció del planeta,
com ara el Seabins (sistemes innovadors de neteja de platges).
El lliurament dels guardons, cofinançats per la Xarxa Emprèn de la
Generalitat de Catalunya, va tenir
lloc el 31 de maig a la sala d’actes de l’institut i va anar a càrrec
de l’alcalde, Alfons Garcia; del regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica, Miguel Ángel Garcés; de
la directora de l’institut, Roser Mas;
del director de la Central tèrmica

de cicle combinat Plana del Vent
d’Alpiq, Gorka Gandarias; i dels
l’emprenedors locals convidats en
aquesta edició: Jordi Muñoz i Elisabeth Escoda, que van explicar
als joves la seva experiència professional al capdavant del Restaurant LB21, situat al costat del port
esportiu.
En aquest escenari també s’hi van
donar a conèixer els noms de les
guanyadores dels segon premi:
Clara Fernández i Patricia Plaza

Casajust; i dels guanyadors del
tercer premi: Arnau Marco, Vanilla
Sales i Laura de la Calle. També
s’hi va lliurar un accèssit als alumnes Marc Curto, Ivan Garcia i Mark
Wabbijn.
En aquesta 11a edició dels Premis
Enfila el teu futur hi ha participat un
total de 53 d’alumnes dels cicles
formatius i de 1r de Batxillerat de
l’institu, que han presentat 18 projectes empresarials. Per fer-los,
durant el curs, els estudiants van

comptar amb l’ajut del professorat i
del Servei d’Assessorament a Emprenedors que ofereix IDETSA al
Viver d’empreses.
L’objectiu d’aquests guardons
(que han consistit en tablets) és
promoure la cultura emprenedora
entres els alumnes de l’institut i
ampliar el seu coneixement a altres alternatives laborals basades
en el treball per compte propi, tal
com ha recordat el regidor Miguel
Ángel Garcés. g

La Taula d’Empresaris aposta per fomentar el consum
intern de productes i serveis
Enfortir les aliances entre els empresaris del municipi i fomentar
el consum intern de productes i
serveis i, en definitiva, l’activitat
econòmica en l’àmbit local són
els objectius que s’han marcat
per aquest 2018 els membres de
la Taula d’Empresaris, que es va
reunir el passat 9 de maig al Viver
d’Empreses. La Taula va estar
presidida per l’alcalde i president
de l’empresa municipal de promoció econòmica (IDETSA), Alfons Garcia; i va estar integrada
pels representants de les tres associacions empresarials locals;
pel regidor d’Ocupació i Emprenedoria, d’Empresa, Comerç i
Energia, Miguel Angel Garcés;
pels portaveus dels grups polítics
municipals amb representació
a l’Ajuntament (PSC, PDeCAT,
ERC, PP i FIC) i per representants d’IDETSA.

associacions empresarials, en
resposta a la petició d’aquestes
entitats; i s’hi va informar de les
noves convocatòries de subvencions en l’àmbit empresarial per
a l’any 2018.

Per desenvolupar aquesta col·
laboració público-privada, els representants de l’Associació de
Comerços, l’Associació de Restauració i Hoteleria i l’Associació d’Empresaris del municipi van presentar
diverses propostes de treball conjunt, com ara la convocatòria d’una
reunió conjunta de les tres entitats.

En aquesta primera trobada de
l’any de la Taula, a la qual hi va
assistir una vintena de persones,
també s’hi va reflexionar sobre el
nou projecte «Apadrina una entitat!» . A més, s’hi va presentar
el nou espai de reunió que s’ha
habilitat en un dels despatxos del
Viver d’Empreses, per a les tres

Als membres de la Taula se’ls
va donar a conèixer, igualment,
la Declaració per l’impuls de la
concertació territorial al Camp
de Tarragona. La denominada
“Declaració de la Cessetània”,
que va signar l’alcalde, Alfons
Garcia, el passat 6 de juliol, juntament amb els representants
dels ajuntaments de Reus, Tarragona i Valls, i del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
preveu el compromís prioritari
de desplegar estratègies d’ocupació i de desenvolupament
local als territoris del Camp de
Tarragona.
LA
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a Tonyinada 2018, que es va celebrar
el 27 de maig a la Plaça Catalunya de
l’Hospitalet de l’Infant, va finalitzar amb
un balanç de gairebé 2.000 tapes servides.
Aquest és el nombre total de “tonyi-tapes”,
és a dir tapes elaborades amb la tonyina
com a ingredient principal, que van consumir els assistents a aquesta diada gastronòmica, amb què es van inaugurar oficialment
les XIX Jornades de la tonyina, organitzades
per la Regidoria de Turisme.

QUASI 2.000 TAPES SERVIDES,
A LA TONYINADA 2018
Amb aquesta jornada, el 27 de maig es van inaugurar les
XIX Jornades de la tonyina

A més de tastar “tonyi-tapes” que van preparar els onze restauradors que enguany
han pres part en les jornades, el públic va
poder gaudir de les actuacions musicals
dels Batukets de l’Hospitalet de l’Infant i del
grup Cover H; i d’animació infantil. A més,
s’hi van sortejar tres entrades dobles a PortAventura. La tapa més ben valorada va ser
la d’Amalfi Pizzeria.
Amb aquest esdeveniment, es va donar el
tret de sortida a les 19es Jornades de la
Tonyina, que van finalitzar el 17 de juny. En
aquesta edició hi han participat onze establiments (nou de l’Hospitalet de l’Infant: Amalfi Pizzeria, Cal Rullo, El Solomillo, Hotel
Sancho, La Perla Negra, Le P’tit Normand,
Llesqueria El Porró, Sol Solet i Topolino; un
de Masboquera: El Rebost de la Nuri; i un de
Pratdip: La Cuina d’en Carlos).
A nou d’aquests establiments, en concret,

s’hi van oferir menús amb la tonyina com a
ingredient protagonista; i als onze, “tonyi-tapes”. Els que van tastar els menús van poder
prendre part en el sorteig de diversos premis,

Uns 900 tastets a Vandellòs, en la II Diada de
les Jornades gastronòmiques d’interior
Al voltant de 900 tastets és
el que van servir en total el
8 d’abril, a Vandellòs, la Cooperativa Agrícola de Vandellòs i els nou establiments
que van participar en les II
Jornades gastronòmiques
d’interior, organitzades per
la Regidoria de Turisme.
Aquesta xifra representa un
èxit, tenint en compte les
males condicions meteorològiques, que van obligar a
celebrar la Diada inaugural
de les Jornades al pavelló
poliesportiu del poble, en
lloc de fer-ho a la Plaça Drs.
Gil-Vernet, tal com estava
previst.
En aquesta diada, s’hi van
poder menjar miniclotxes,
elaborades per la Cooperativa agrícola de Vandellòs, i els
tastets cuinats pels nou establiments que fins al 22 d’abril
van participar en les jornades
(6 de l’Hospitalet de l’Infant:
Deviteca Botiga de menjars,
La Perla Negra, Le P’tit NorLA
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per gentilesa de diversos establiments del
municipi i de les comarques de Tarragona. La
Regidoria de Turisme també va organitzar un
concurs fotogràfic a Instagram. g

La campanya “Menja
i guanya!” tanca
amb gairebé 1.600
consumicions
Gairebé 1.600 tiquets, corresponents a
consumicions de 20 euros com a mínim als
establiments de restauració del municipi, és
el total de tiquets que han participat en els
tres sortejos organitzats per la Regidoria de
Turisme, dins de la campanya promocional
Menja i guanya!.

mand, Pizzeria Amalfi, Restaurant de l’Hotel Sancho i
Restaurant Nàutic; 2 de Masboquera: Casal de Masboquera Paco Boix i El Rebost
de la Nuri; i un de Pratdip: La
Cuina d’en Carlos).
També hi van actuar els Batukets de l’Hospitalet i Cover
HMusic i s’hi va sortejar un lot
de productes locals, gentilesa de l’Agrobotiga de Vandellòs; i un val de 30 euros, per
consumir als establiments de
l’Associació de Restauració
i Hoteleria de l’Hospitalet de

l’Infant i la Vall de Llors, que
va regalar aquesta entitat.
Fins al 22 d’abril, els nou
establiments
participants
van oferir menús que tenien
com a ingredients principals
productes i plats de la terra,
com ara porc senglar, arròs
de tros, ceps, fruits secs, calçots, cargols, carxofes, peus
i galtes de porc, etc. Entre
les persones que van omplir
una butlleta amb tres segells
(un per menú consumit), es
va sortejar un menú per a
dues persones.

En el marc d’aquesta campanya es van sortejar premis entre els clients que van consumir 20 euros com a mínim a qualsevol dels
bars, restaurants o establiments de menjar
per emportar que hi ha a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. En concret, una tablet, entre els 348 tiquets reunits el mes de febrer;
una televisió, entre els 775 tiquets aplegats
el mes de març; i una escapada per a dues
persones entre els 463 tiquets recollits el
mes d’abril.
Enguany, com a novetat, gràcies a la col·
laboració de l’Associació de Restauració i
Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors (ARH), també es va sortejar cada mes
un val de 30 euros, per utilitzar en qualsevol
establiment membre d’aquesta entitat fins al
30 de juny.
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EL RENOVAT WEB DE TURISME
OFEREIX VISITES VIRTUALS
A la Plaça de la Marina, a la Platja del Torn i a la Cova del Llop Marí

L

a Platja del Torn, la Plaça
de la Marina i la Cova del
Llop Marí de l’Hospitalet de
l’Infant ara es poden visitar virtualment a través de la renovada pàgina web de Turisme de l’Hospitalet
de l’Infant i la Vall de Llors: www.
hospitalet-valldellors.cat.
La visita virtual, que ofereix una visió esfèrica de 360º, permet als internautes veure aquests tres punts
atractius del municipi de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant en totes
les direccions, d’una manera fàcil,
divertida i interactiva. D’aquesta
manera, els usuaris del web de
Turisme poden moure’s lliurement

pels diferents espais que componen les panoràmiques, des de
qualsevol tipus de dispositiu: ordinadors, mòbils i tauletes; i viure
l’experiència de visitar-los per mitjà
d’internet.
Més millores a la pàgina web
per promocionar el municipi
La Regidoria de Turisme ha renovat el web que impulsa, per tal
de fer-la més atractiva als usuaris i facilitar-ne la navegació. El
nou portal és molt més visual,
conté més fotografies i vídeos,
és més intuïtiu, i fomenta la interactivitat a través de l’accés a les
xarxes socials en què és present

Turisme (Facebook, Instagram) i
al seu blog.
Destaca els principals atractius del
municipi i orienta als usuaris en
funció de la disponibilitat temporal
i dels seus interessos o gustos,
amb les opcions de “Què fer” o
‘Els imprescindibles”. També presenta tota l’oferta d’activitats per
realitzar i d’experiències per viure
i ofereix informació útil sobre on
menjar, on dormir, les empreses
d’activitats, els locals d’oci, etc. A
més, inclou una agenda d’actes.
La pàgina està disponible en quatre idiomes: català, castellà, anglès,

francès i alemany, i té un disseny
“responsive”, és a dir, s’adapta a les
dimensions de qualsevol dispositiu
amb connexió a internet, ja sigui el
monitor d´un ordenador, una tauleta, un televisor o un telèfon mòbil.
«Amb la renovada pàgina web volem captar nous visitants i atreure
l’atenció dels turistes i promocionar millor el nostre municipi. També creiem que pot ser una eina
més per poder aconseguir desestacionalitzar el turisme, ja que ofereix experiències per poder fer a la
nostra destinació durant tot l’any”,
ha afirmat la regidora de Turisme,
Elidia López. g

El port i les platges de l’Hospitalet renoven la Bandera Blava
Les platges de l’Arenal, el Torn i
la Punta del Riu, a més del Port
Esportiu de l’Hospitalet de l’Infant, han obtingut un cop més el
distintiu de la Bandera Blava. Es
tracta d’un guardó de qualitat reconegut internacionalment que
atorga un tribunal internacional
de la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), amb la col·laboració
de l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac), que gestiona la campanya a
l’Estat espanyol.

Aquest guardó, reconegut a
escala internacional, valora i
premia la gestió ambiental i la
seguretat, les instal·lacions i la
prestació òptima dels serveis i
la informació i l’educació ambiental. Així mateix, exigeix a les
platges una qualitat de l’aigua
excel·lent i, als ports, una excel.
lent gestió ambiental. Com ha
destacat la regidora de Turisme,
Elidia López, “es tracta d’un reconeixement al bon treball portat
a terme durant tot l’any”.
LA
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OBERTA LA INSCRIPCIÓ A LA
8a EDICIÓ DE VANDEKAMES
Aquest esdeveniment se celebrarà a Vandellòs els 3 i 4 d’agost

S’hi estrena la
Swimrun EbreCosta Daurada
El dissabte 2 de juny es va celebrar la primera edició de la
Swimrun eDreams Ebre-Costa Daurada, organitzada per
l’empresa Marnaton, amb la
col·laboració dels ajuntaments
de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i l’Ametlla de Mar i del
resort Pierre&Vacaciones Bonavista de Bonmont. La prova va
constar de dos recorreguts, tots
dos amb arribada a l’Hospitalet
de l’Infant i sortida a l’Ametlla de
Mar.
Una trentena de persones van
apostar per aquesta nova modalitat esportiva que combina
trams de natació en aigües
obertes i trail run, però sense
transicions. És a dir, que els
participants van en tot moment
equipats amb neoprè, casquet,
ulleres, sabatilles de córrer…
sense possibilitat de canviar-se.

E

l període d’inscripció a la
8a edició de Vandekames,
l’esdeveniment esportiu de
muntanya pensat per gaudir en
família que enguany se celebrarà
a Vandellòs els dies 3 i 4 d’agost,
és obert a la pàgina web: www.
vandekames.com. Fins al 27 de
juliol o fins que s’esgotin els dorsals disponibles, totes les persones interessades a participar en
aquestes curses i caminades
organitzades pel Centre Cultural,
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
(CCERV) i pel Club Centre Excursionista Serres del Mestral,
amb el suport de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
ho poden fer.
En aquesta edició, Vandekames
constarà de les dues tradicionals
curses de muntanya (la negra,
de 24,730 km amb un desnivell
positiu de 1.414 m; i la roja, de
17,860 km amb un desnivell positiu de 935m) i de les dues caminades que no tenen caràcter de
competició (la blava, de 11,870
km amb un desnivell de 614 m;
i la groga, de 8,220 km amb un
desnivell positiu de 333m), amb
recorreguts nous. I a més, com
a novetat, d’una cronoescalada,

que puntuarà en el nou Circuit de
KV del Camp de Tarragona.
Vandekames forma part també
del Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona
(CCTGN). En concret, la cursa
negra serà puntuable per al Circuit Classic del CCTGN; i la cursa roja per al Circuit Express del
CCTGN.
La cronoescalada, la «VandevertiKal», tindrà un recorregut
de 1,680 km amb un desnivell
positiu de 343 m i donarà el
tret de sortida a Vandekames,
el 3 d’agost a les 20 h. La resta de proves es disputaran el 4
d’agost, a partir de les 17.30 h

(les infantils, a partir de les 20 h).
Posada a punt dels camins
Per tenir a punt els camins per on
transcorren les curses i caminades de Vandekames, la brigada
municipal de Medi Natural hi ha
dut a terme tasques de neteja i
ha recuperat camins antics. Els
treballs s’han concentrat sobretot
en la zona de la Mola de Fatxes,
de la Figuerola, de la Mola de
Genessies. També s’han netejat
els passos de la canonada de la
C-44 i s’ha donat accés a alguna
àrea inaccessible per poder-hi
arribar en cas d’emergència.
D’això se’n podran beneficiar els
participants de Vandekames, i
els senderistes i caçadors. g

La Volta Ciclista a la Província arrenca
al municipi

L’Open Tarragona - BTT Megabici, a
l’Hospitalet de l’Infant

La Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant ha tornat a ser enguany el punt
de sortida i d’arribada de la 1a etapa de la Volta Ciclista a la Província de
Tarragona, gràcies al patrocini de l’Ajuntament. Uns 200 ciclistes d’arreu
de l’estat van prendre part el dissabte 16 de juny en aquesta contrarellotge
individual d’11,5 km amb el Coll de Balaguer com a gran repte, inclosa en
el Campionat de Catalunya. Al matí hi va haver inflables i sortejos.

L’Hospitalet de l’Infant va acollir el diumenge13 de maig la segona
prova de l’Open Tarragona - BTT Megabici 2018, organitzada pel
Miami Platja Club Ciclista, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme i el suport de l’Ajuntament.

La 56a Volta Ciclista a Tarragona es va disputar els dies 16 i 17 de juny en
tres etapes, amb un recorregut total de 197 km. La segona etapa va tenir
la sortida i arribada a la Pobla de Mafumet; i la tercera, a Reus.
LA
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Una vuitantena de bikers van participar en aquesta prova, que es va
dividir en dues curses: una de quatre voltes per a cadets, júniors, fèmines i màstes 50 i 60; i la prova reina, de cinc voltes al recorregut de
5 quilòmetres que l’organització tenia preparat, per als elits i màsters
30 i 40. Mes info a: www.ciclisme.cat.
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L’AJUNTAMENT RECONEIX ELS ÈXITS DE
GAIREBÉ 200 ESPORTISTES LOCALS
En un acte celebrat el passat 25 de juny, al Teatre-Auditori

L

’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant ha
reconegut públicament els
èxits de prop de 200 esportistes
locals i els seus entrenadors en
la temporada 2017/2018. Ho va
fer en un acte celebrat el passat
25 de juny al vespre al TeatreAuditori de l’Hospitalet de l’Infant.
En record d’aquest homenatge,
l’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora d’Esports, Cristina Borràs,
van lliurar-los un trofeu commemoratiu.
Aquests esportistes formen
part d’onze entitats esportives
locals (el Club Centre Excursionista Serres del Mestral, el Club
d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant,
el Club Esport l’Hospitalet de
l’Infant, el Club de Futbol Sala
de Vandellòs, el Club de Gimnàstica Rítmica de l’Hospitalet
de l’Infant, el Club de Judo, el
Club de Karate, el Club Nàutic

Hospitalet-Vandellòs, el Club
de Patinatge, el Grup de Bitlles
del Foment Cultural i el Club
Futbol Base l’Hospitalet de l’Infant) i dels equips d’handbol,
natació, tennis i pàdel de l’Àrea

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

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

Oberta la inscripció a les activitats
esportives d’estiu
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha organitzat novament
per aquest estiu una àmplia
oferta d’activitats per a infants
i joves. Entre les propostes
previstes del 25 de juny al 7
de setembre, a uns preus molt
assequibles, hi ha els “casals
d’estiu”, en horari de matí,
per als infants de P3, P4 i P5,
que consisteixen en activitats
d’iniciació esportiva, jocs i dinàmiques de grup, piscina,
platja i tallers; i per als nens
més grans i joves (de les categories prebenjamí, benjamí,
aleví, infantil i cadet), que inclouen diversos tipus d’activitats, com ara caiacs, pales,
senderisme, snorkel, BTT,
escalada, vela, jocs aquàtics,
voleibol, bàsquet, pàdel, tennis, natació, atletisme, hoquei
herba, beisbol, korfball, tennis
taula, etc.
Per la tarda, s’ofereix a tots
els nens i joves l’opció de
«Natació i jocs aquàtics». I,
com en anys anteriors, aquest
2018 també hi ha programa-

El Triatló de
l’Hospitalet, el 2 de
setembre

da una “Setmana Multiesportiva d’anglès” (del 3 al 7 de
setembre), per a nens i joves
d’entre 4 i 16 anys, en què els
participants podran practicar
esports col·lectius, individuals
i a la natura en anglès. A més,
es brinda el servei de menjador i el d’acollida.
D’altra banda, aquest estiu es
posaran a l’abast, igualment,

cursos de natació per a totes
les edats i cursos de pàdel i
tennis.
Més informació a www.vandellos-hospitalet.cat i al Poliesportiu de Vandellòs i a la Piscina Municipal de l’Hospitalet
(telèfon 977 820 523), on és
oberta la inscripció fins a les
48h abans de l’inici de cada
proposta.

Per al pròxim diumenge 2 de setembre està previst el Triatló de
l’Hospitalet de l’Infant. La prova
reunirà en tres modalitats les tres
disciplines característiques del triatló: a les 8 h es diputarà el triatló
Olímpic (1,5 km de natació, 40 km
de ciclisme i 10 km de cursa a peu);
les 10.30 h serà l’hora d’inici de la
distància Sprint (750 metres de natació, 20 km de ciclisme i 5 km de
cursa peu); i a les 11 h competiran
els que optin per la distància Super
Sprint (350 m de natació, 10 km en
bicicleta i 2,5 km de cursa a peu).
Les inscripcions estaran obertes
fins al 29 d’agost o fins que es
completin les places disponibles a:
www.justri.es/hospitalet. L’any passat aquest esdeveniment va aplegar uns 300 participants.
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VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
S’UNEIX AL PLA INTEGRAL D’ECOVIDRIO
Per incrementar-hi el reciclatge de vidre a l’estiu

V

andellòs i l’Hospitalet de l’Infant, junt amb
Mont-roig del Camp, s’ha unit a la campanya
posada en marxa per Ecovidrio, l’entitat sense
ànim de lucre encarregada del reciclatge d’envasos
de vidre, amb l’objectiu d’augmentar la recollida selectiva d’aquests residus respecte l’estiu de l’any passat,
a través del contenidor.
Cal tenir en compte que l’estiu és una època fonamental per incrementar el reciclatge d’envasos de
vidre. L’impacte del turisme i l’increment poblacional,
així com l’augment del consum en el sector hoteler,
comporten que al llarg d’aquest període es recicli
aproximadament el 30% dels residus d’envasos de
vidre de tot l’any. La col·laboració del sector hoteler
és clau, ja que genera gairebé el 50% dels residus
d’envasos de vidre d’un sol ús.
‘Toma nota, recicla vidrio’: una iniciativa per
l’hoteleria sostenible
En concret, la campanya «Toma nota, recicla vidrio»
arribarà a una cinquantena d’establiments de restauració de dels nuclis de l’Hospitalet de l’Infant i de
l’Almadrava. Amb l’objectiu de mobilitzar els professionals d’aquest sector, Ecovidrio realitzarà visites
d’informació i sensibilització durant el període estival.
A més, l’entitat instal·larà un total de 13 nous contenidors als nuclis de costa del municipi i entregarà cubells per facilitar el transport dels residus d’envasos
de vidre.
Els establiments adherits a la iniciativa competiran
durant l’estiu i podran seguir la seva posició en el
rànquing a través del web www.tomanotareciclavidrio.es. Els locals més compromesos amb el
reciclatge d’envasos de vidre i que aconsegueixin

Campanya de
recollida de
matèria orgànica
als restaurants

millor puntuació rebran com a premi una classe
magistral amb un chef reconegut amb tres Estrelles Michelín.
Per mobilitzar la ciutadania, Ecovidrio decorarà 9
contenidors a l’Hospitalet de l’Infant, amb motiu estiuencs. Així mateix, l’entitat atorgarà un reconeixement
als municipis que superin el repte d’incrementar el reciclatge d’envasos de vidre.
L’empresa pública comarcal Secomsa col·labora amb
la campanya encarregant-se de les qüestions logístiques i de la gestió dels residus d’aquests municipis.
Aquesta iniciativa es va presentar el 25 de maig a
l’Hospitalet de l’Infant en un acte que va comptar
amb l’assistència de Josep Maria Tost, director de
l’Agència de Residus de Catalunya; l’alcalde, Alfons Garcia; Fran Morancho, alcalde de Mont-roig
del Camp; i José Fuster, director d’Operacions
d’Ecovidrio (a la fotografia). g

Per millorar el reciclatge de la
fracció orgànica dels residus
(FORM), l’Ajuntament durà a
terme aquest estiu, com l’any
passat, una campanya de recollida porta a porta, adreçada
als grans productors de FORM
del municipi. En aquesta campanya hi participaran una vintena restaurants, als quals la
brigada de Medi Ambient els
passarà a recollir aquest tipus
de residus (restes de menjar,
tovallons de paper o de cuina)
dos cops al dia, del 22 de juny
a l’11 de setembre, que és el
període de l’any en què més
volum de brossa es genera.
Amb aquesta campanya, subvencionada per la Generalitat
de Catalunya, el consistori vol
també “evitar vessaments i
males olors, residus fora dels
contenidors i una saturació
dels contenidors soterrats que
envolten la zona del port esportiu”, segons ha explicat la
regidora Celia Ruiz.

Salut

L’Ajuntament ha format els seus empleats en l’ús dels
desfibril·ladors (DEA)

Els 250 empleats de l’Ajuntament han assistit a un curs sobre
reanimació cardiopulmonar i ús
de desfibril·ladors (DEA) que ha
organitzat la Regidoria de Salut.
Aquestes sessions formatives de
dues hores de durada s’han realitzat entre els mesos de febrer
i maig, perquè els treballadors
municipals sàpiguen quins són
els passos que s’han de seguir
en cas de detectar una persona
amb una aturada cardiorrespiratòria i com funcionen els desfibril·
ladors, els aparells de reanimació cardiovascular que serveixen
per aplicar descàrregues elèctriques.
La voluntat de l’Ajuntament és
LA
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formar també la ciutadania en
aquesta matèria, perquè tingui
igualment unes nocions bàsiques sobre com han d’actuar
davant una emergència cardiorrespiratòria i sobre com han

d’utilitzar els DEA, tal com ha
assegurat la regidora de Salut,
Celia Ruiz.
Al municipi hi ha actualment
instal·lats 12 desfibril·ladors au-

tomàtics, distribuïts en diferents
equipaments i espais de la via
pública. Tots els desfibril·ladors
estan ubicats en llocs ben visibles i accessibles a tothom,
en emplaçaments considerats
clau, per ser molt concorreguts
o perquè s’hi realitzen activitats considerades de risc. Són
semiautomàtics i molt senzills
d’utilitzar. Al web municipal
(www.vandellos-hospitalet.cat),
hi ha penjat un mapa en què
es pot veure la ubicació de cadascun dels aparells instal·lats.
A l’aplicació per a mòbil gratuïta “Cardionlive”, així mateix,
també n’apareix la ubicació en
el mapa interactiu que inclou
l’app.
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ASSOCIACIÓ AMICS DE LA FIRA D’ABRIL DE L’HOSPITALET

A

mb l’objectiu d’aportar més
a la cultura de l’Hospitalet
de l’Infant, l’any 2008 es va
crear l’Associació Amics de la Fira
d’Abril, de la mà de dos veïns del
poble, Xavier Martínez i Óscar Parra. La seva voluntat era començar
a muntar una Feria de Abril, com
les que es feien a altres indrets
de Catalunya, tenint en compte el
volum de gent del sud d’Espanya
que viu a l’Hospitalet. Els inicis no
van ser fàcils ja que, segons ens
explica Martínez, «van notar certa
reticència a acollir aquesta festa».
Amb els anys, però, s’ha consolidat.
Van començar amb cinc o sis «casetas» instal·lades a la Plaça dels
Pins, que elaboraven, durant els
tres dia que dura la fira, menjars
típics d’Andalusia; i a més oferien
diverses actuacions de grups de
flamenc, i balls de sevillanes, entre
d’altres. La fira va anar creixent i
fa tres anys, els fundadors de l’Associació van decidir deixar pas a
gent nova per tal que aportés idees
fresques. El relleu va anar a càrrec
de la Isabel Gutiérrez, l’Anna Maria
Vidal i la Blanca Redondo, com a
presidenta. Segons afirma la Blan-

aquesta nova junta, destaca l’animació i els balls infantils que hi van
incloure, per tal de fer partícips
també els més petits de la Feria. Al
tinter, els queda portar «un artista
de gran recorregut com a reclam»,
per acabar d’arrodonir aquesta festa rociera. g

DADES DE L’ENTITAT

ca, totes tres «creien en la Feria» i
per aquest motiu van decidir apostar per la seva continuïtat. Actualment, la festa mou entre 250 i 300
persones que formen part de les

vuit o deu «casetas» participants; i
la junta es posa a organitzar-la tres
o quatre mesos abans.
Entre les novetats introduïdes per

President/a: Blanca Redondo
Membres de la junta: Isabel
Gutiérrez i Ana Maria Vidal
Telèfon: 637907682
Data de fundació: 2008
Principals activitats: organització de la Feria rociera.

Cuina

Textures de Salmorejo amb ou a
baixa temperatura i cruixent de pernil
CUINER: Jordi Muñoz • ESTABLIMENT: Restaurant LB21

INGREDIENTS
Per a 4 persones
½ quilo de tomàquet
madur
1 all
50 grams de molla
de pa
1 cullerada de vinagre
de Jerez
4 fulles de gelatina
1 tall de pernil (160
gr)
Ous
Sal
1 got d’oli d’oliva
Micromezclum

ELABORACIÓ

•Trossegem els tomàquets i els posem a macerar amb el pa, l’oli, la
sal i el vinagre. Una hora després, els triturem i es cola tot per tal
que quedi ben fi.
•Posem a hidratar les fulles de gelatina amb aigua freda i tot seguit
les posem al microones per desfer-les i ajuntar-les amb part del
salmorejo que ja tenim fet d’abans.
•Per fer l’escuma, omplim el sifó amb la meitat del salmorejo i la
gelatina que acabem de preparar, hi posem 1 carrega de gas i ho
deixem reposar un parell d’hores.
•El pernil el ficarem al forn amb paper sulfuritzat durant 10 minuts.
•Per últim, courem l’ou amb un ronner o un termocirculador a 65
graus durant 25 minuts i després pararem la cocció amb aigua i gel.
•Per presentar-ho, agafem una copa, col·loquem l’ou a baixa temperatura, damunt hi afegim part del salmorejo (amb la textura normal), al damunt hi posem l’escuma amb el sifó i per acabar. ho
decorem amb el cruixent de pernil, el micromezclum i unes gotes
d’oli d’oliva.
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Mònica Bernabé, periodista

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

El passat mes de maig, per sisè any consecutiu, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i el
Campus Extens de la URV a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant van organitzar les
VI Jornades de la comunicació. L’encarregada de clausurar-les va ser la Mònica
Bernabé Fernández, periodista i corresponsal freelance a l’Afganistan per al diari
El Mundo (2006-2014), escriptora i responsable de la secció Internacional del diari
ARA. Per la seva tasca periodística en zona de conflicte i la seva denúncia de la
violació dels drets humans i de les dones, ha guanyat diversos premis, entre els
quals destaquen el Premi Cirilo Rodríguez (2013), el Premi de Periodisme Julio
Anguita Parrado (2010) i el premi Drets Humans de la Generalitat de Catalunya
(2013).

Com vas arribar a exercir de periodista a l’Afganistan?
La veritat és que m’he mogut en dos mons molt
concrets: d’una banda, a la premsa local a Ràdio
Sant Cugat; i de l’altra, al diari El Punt, que em
va donar l’oportunitat d’entrevistar a una activista afganesa que impartia una conferència a Barcelona i que em va convidar a visitar els camps
de refugiats afganesos que hi havia a Pakistan en
aquell moment. Era l’any 2000 i ho vaig fer amb
dues amigues més i no només vam visitar els
refugiats, sinó que vam entrar de forma bastant
inconscient a l’Afganistan dels talibans.
Després d’aquest viatge vam fer una roda de
premsa que va tenir un gran ressò mediàtic i arran d’això es va posar en contacte amb nosaltres

un munt de gent que volia ajudar les dones afganeses. Per aquesta raó, vam decidir crear una
associació d’ajuda a les dones d’aquell país, i per
aquest motiu jo estava vinculada a l’Afganistan
i viatjava cada estiu, fins que l’any 2006 em vaig
establir allà com a freelance, en part, per culpa
del periodista i fotògraf Gervasio Sánchez, que
vosaltres coneixeu bé perquè va participar a les
I Jornades de la comunicació, i que jo vaig conèixer allà.
El canvi professional va ser molt dur?
Exercir de periodista allà no hagués estat possible si no hagués tingut l’escola de la premsa local,
en què fas de tot i a tot arreu. Hi vaig aprendre
a trepitjar carrer i no puc dir que anar pels carrers del Raval o de la Mina és igual que anar per
Kabul, però si no ets capaç de trobar una notícia
aquí, difícilment la trobaràs a cap lloc, malgrat
que marxis “a la Conchinchina.”
Quan estàs allà, la teva preocupació és que només tens tres hores d’electricitat al dia i que els

25 anys de televisió local
El proper mes de setembre, la Televisió de Vandellòs (TVV) complirà el
seu 25è aniversari i per tal de commemorar-ho per antena, l’equip d’aquest
mitjà de comunicació local ha posat en
marxa un nou programa: “25 anys de
la Televisió de Vandellòs”. És un espai
d’entrevistes als fundadors de la TVV:
les cares visibles d’aquells primers
anys, però també tècnics, informàtics,
càmeres... Moltes de les persones que
van contribuir a aquella posada en funcionament de la Televisió de Vandellòs. En l’entrevista, ens expliquen quin
va ser el seu paper, què van aportar
al mitjà, com feien tele aquells primers
anys, curiositats, records... El progra-

ma s’emetrà durant els mesos d’estiu
(juliol, agost i principis de setembre),
tots els dimarts després del l’Informatiu Casa Nostra de les 20, de les 22 i
de les 00 hores.

www.vandellos-hospitalet.cat

LA

Quina és la situació de les dones actualment?
Ha millorat pel que fa a l’època dels talibans.
Abans no tenien dret a participar en la vida pública, ni tan sols accés a la sanitat. Ara, “en teoria”, ha canviat. A Kabul hi ha dones treballant
en l’administració pública. Dic “en teoria”, perquè a les zones rurals no hi ha escoles per a nenes i els recursos mèdics són limitats. És cert que
s’han aprovat certes lleis, des que els organismes
internacionals van pactar amb els senyors de la
guerra, però el gran problema és la violència domèstica.
Els anys que vaig viure a l’Afganistan no vaig
trobar mai cap dona per la qual el burca fos un
problema, al contrari, el burca en moltes ocasions pot ser una peça de protecció a una agressió
sexual.

Nou programa a Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant
Es tracta d’un programa coproduït per la Xarxa de Comunicació Local, que s’emetrà en directe aquesta tardor des de
Ràdio Ciutat de Tarragona i que comptarà amb la participació de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, Altafulla Ràdio, Ràdio
La Selva, Ràdio Montblanc, Ona la Torre i La Nova Ràdio
de Reus.

SEGUEIX LA INFORMACIÓ LOCAL A:
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serveis bàsics no funcionen com estem acostumats. Per sembrar el caos a un país no calen armes, talles l’electricitat i els serveis de tots tipus i
la vida canvia d’una manera dràstica.

@ajuntament_vh
@RadioHospitalet
@tvvandellos

“CARRER MAJOR”, que s’emetrà de dilluns a divendres a
partir del 31 d’agost, ens portarà l’actualitat de les comarques de Tarragona mitjançant un magazín de dues hores
d’entrevistes i d’històries quotidianes (de les16 a les 18 h) i
un informatiu (de les 18 a les 19 h) que inclourà una tertúlia
i un espai d’entrevista.
El tret de sortida de CARRER MAJOR serà, però, en horari
matinal (de les 10 a les 13 h) durant tot el mes d’agost.

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

Serveis

Juliol 2018

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL
Horaris d’estiu: del 26 de juny a l’11 de setembre

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Nil Rodríguez Martínez  . . . . . . . . . . . . . . . .
Arjanit Makolli Dolha  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hugo Bertomeu Solà . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayra Durán Oliveira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pol Bustamante Fernández . . . . . . . . . . . . .
Naroa Paladines Valle  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roger Callau Marcó . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roc Callau Marcó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paula Bosch Borràs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12/03/2018
11/03/2018
15/03/2018
23/03/2018
10/04/2018
19/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
18/05/2018

DEFUNCIONS:
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
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
Teresa Vernet Jardí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/02/2018
John Steven Grenwood López  . . . . . . . . . . 28/02/2018
Antonio Sabaté Falcó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/03/2018
María Gracia Romero Cano . . . . . . . . . . . . . 21/03/2018
Antonia Bargalló Piñol  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/04/2018
Manuel Checa Mariño  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/04/2018
Josefa García Marchuet . . . . . . . . . . . . . . . . 03/05/2018
Ángeles Puerto Salvador . . . . . . . . . . . . . . . 15/05/2018
Josefa Gil Saladié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/05/2018
Francisco Espelta Papio . . . . . . . . . . . . . . . 25/05/2018
Francisco Martínez Marzo . . . . . . . . . . . . . . 06/06/2018

DE DILLUNS A DIVENDRES

Nota: hi ha les defuncions que, per error, no vam
incloure en l’anterior revista.
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Dades actualitzades 01/06/2018
L’Hospitalet de l’Infant  . . . . . . . . . . . . . . 5.297
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
Masriudoms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
10:00
Masboquera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9:47 10:00L’Almadrava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
13:05
Població disseminada . . . . . . . . . . . . . . . . .20
12:50 13:05Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.443
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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
El bus municipal és un servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo

DISSABTES i DIUMENGES
Sortida de Vandellòs: 9:05
Arribada a Vandellòs: 13:50
Mateix trajecte i horari dels matins
CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT: Telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (L´Hospitalet).
Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal
d´Atenció Ciutadana (OMAC) virtual i a altres webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat

TELÈFONS D´INTERÈS
Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
Antena del Coneixement URV ........... 670 50 21 77
BASE..................................................... 977 82 34 59
DISSABTES
I DIUMENGES
Biblioteca de
l’Hospitalet ................. 977 82 21 22
Biblioteca de Vandellòs ................... 977 82 45 12
Ca la
Torre ........................................
977 82 08 37
DISSABTES
I DIUMENGES
Sortida
de Vandellòs:
9:05
CAP L’Hospitalet ................................ 977 82 03 36
Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
Arribada
a Vandellòs:
13:50 9:05
Vandellòs:
Fax Sortida
Casa
de lade
Vila
de l’Hospitalet
. 977 82 39 00
Casal d’avis de l’Hospitalet ............. 977 82 31 21
CasalArribada
d’avis de Vandellòs
................13:50
977 82 43 64
a Vandellòs:
Mateix
trajecte
i horari
dels
Casal Hifrensa l’Hospitalet................ 977 82 30 06
Casal de Masboquera ....................... 977 82 43 44
matins.
trajecte
i horari dels
CasalMateix
de Masriudoms
......................
977 82 44 10
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Centre
de dia de l’Hospitalet ........... 977 82 30 76
matins.
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
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Fotogaleria

Juliol 2018

Dia de l’arbre a l’Hospitalet. Foto: BEATRIZ HIGUERAS

Dia de l’arbre a Vandellòs. Foto: BEATRIZ HIGUERAS

Festa Major de Gavadà. Foto: ROGER SALADIÉ

Festa Major de Remullà. Foto: ROGER SALADIÉ

Trobada de Diables del Baix Camp. Foto: ROGER SALADIÉ

Cloenda dels cursos de català. Foto: CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
LA
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XIII Torneig Josep Seguer. Foto: PENYA BARÇA L’HOSPITALET

Fotogaleria

Festa de la Germandat de Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ

Festa de la Germandat de Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ

Reconeixement a l’ex empleada municipal Isabel Cano. Foto: I. MERLOS

Festa de Sant Pere a l’Hospitalet. Foto: ROGER SALADIÉ

Festa de Sant Pere a l’Hospitalet. Foto: TEO CASTILLO

Juliol 2018

Festa de la Germandat de Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ

24a Trobada de puntaires de l’Hospitalet. Foto: ASSUMPTA LLOP

Presa de possessió del càrrec dels policies de reforç d’estiu. Foto: B.H.

Festa de Sant Pere a l’Hospitalet. Foto: TEO CASTILLO

Festa de Sant Pere a l’Hospitalet. Foto: HENRY LÓPEZ
LA
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L’ equip de futbol de l’Hospitalet de l’Infant l’any 1943. Foto cedida per Pepeta Bargalló Vidal al CELHI.

