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Cada vegada que s’acosta un nou cicle electoral –i ara en ve un
d’intens- és normal fixar la mirada cap enrere i fer balanç de com
han anat aquests anys a tots els veïns individualment i al municipi
globalment.
Sense pretensió de semblar excessivament autocomplaent, crec que
ens podem sentir prou satisfets de com han anat i com ens van les
coses. El municipi continua incorporant nous serveis que sense ser
competència municipal sí que són una necessitat per a molts veïns
i les seves famílies. Em refereixo, per exemple, a l’entrada en funcionament de la residència de la gent gran a Vandellòs i els treballs
per dotar-ne d’una altra a l’Hospitalet; o a la implementació de la
fibra òptica a bona part de l’Hospitalet que ha servit per estimular
la competència i afavorir-ne la implantació a la resta del municipi al
llarg d’aquest any en què ens trobem.
Les potencialitats que tenim al municipi són considerables per gaudir d’un elevat nivell de benestar en
l’actualitat i, sobretot, per a garantir-lo i millorar-lo per a les generacions futures.
Més enllà de la transició energètica, en què la vinculació a la principal font de riquesa serà menor en
les properes dècades, el municipi progressarà gràcies als recursos endògens, atès que tenim uns polígons
industrials on es continuen instal·lant empreses de serveis i tecnològiques. Comptem amb diferents
projectes de desenvolupament urbanístic que ampliaran l’oferta turística que permetran lluitar contra
l’estacionalitat del sector. Es disposa d’un pla de gestió forestal que permetrà mantenir els nostres boscos
i lluitar contra el risc d’incendis i explotar els seus recursos... I el que és més rellevant és que comptem
amb una nova generació d’empresaris i d’emprenedors que creuen en el seus sabers, en els seus recursos
i en el seu territori.
L’objectiu d’aquestes iniciatives públiques i privades no és altra que crear el municipi del futur que sigui
un espai de benestar per a tots els seus veïns presents i futurs i es converteixi en un referent de desenvolupament, d’equitat i de justícia social.
Entre tots ho continuarem fent!

Alfons Garcia
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ENTREVISTA A L’ALCALDE
ALFONS GARCIA

“

“Tenim nous reptes per aconseguir
un futur millor”

Arribats a aquest punt, quin balanç fa
d’aquests anys com a alcalde?
En general, positiu, perquè hem fet realitat
projectes importants, sobretot de caràcter
educatiu, social i cultural: la residència de
Vandellòs, el projecte de la residència de
l’Hospitalet i del nou parvulari de l’Escola
Mestral, la reforma i ampliació de l’Escola
Municipal de Música, el centre de visitants
de l’Hospital del Coll de Balaguer i el projecte de petit museu de l’arquitecte Antonio
Bonet Castellana… I el més important és que
tenim il·lusió per seguir millorant el municipi: en el futur voldríem ampliar la llar d’infants de Vandellòs i millorar serveis, com el
de subministrament d’aigua, el de la brossa
o els relacionats amb l’eficiència energètica i
invertir en els equipaments esportius.
El treball per la diversificació econòmica
és una feina constant…
Sí, i més actualment, quan el període de
transició energètica sembla més proper. Per
aprofundir en aquesta matèria, creiem que
cal ampliar l’oferta de sòl industrial amb la
creació del polígon Tàpies III, aprovar projectes urbanístics per ampliar l’oferta turística i posar en pràctica el pla de gestió forestal, que ha de permetre una lluita activa
contra els incendis, l’explotació dels recursos
del bosc i la preservació de l’entorn. A més,
creiem que l’obertura de la nova estació de
trens suposarà noves oportunitats, una nova
mobilitat i, com constatem en les reunions de
la Taula d’Empresaris, tenim un teixit empresarial amb empenta, per la qual cosa pensem
que tenim un futur engrescador.
En aquesta aposta per la diversificació econòmica, s’emmarca la instal·lació de la fibra òptica, oi?
És una de les eines que hem posat a l’abast
dels polígons i d’unes zones de l’Hospitalet
de l’Infant per atreure empreses, sobretot de
tipus tecnològic. Millorar la connectivitat
de les empreses i dels veïns i veïnes és un
dels objectius que ens vam marcar com a
prioritat i que continuem perseguint, amb
el nostre compromís de fer arribar la fibra
òptica a tots els nuclis. De moment, ja hem
aconseguit que s’hi hagin desplegat altres
companyies del sector i hem fomentat la
competència.
Parlem ara dels projectes més immediats,
dels pressupostats per aquest 2019
Els projectes més destacats d’enguany són el
de la residència de l’Hospitalet de l’Infant
i l’ampliació de l’Escola Mestral i de la llar

“

A les acaballes del seu segon mandat com a alcalde de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia, mira cap enrere per
recordar la tasca que ha dut a terme al consistori durant aquests
vuit anys, però diu tenir l’atenció fixada en el futur, en les seves
ganes de tirar endavant nous projectes per al municipi i de
continuar treballant per a la col·lectivitat.
d’infants Sol i Vent, la reforma de la piscina
de Masriudoms, la instal·lació d’una xarxa
de calor amb biomassa a Vandellòs i el tercer cicle de la depuradora de Vandellòs, gràcies al qual es podrà fer servir l’aigua de la
depuradora per a regar arbres. Són projectes
llargs, perquè afecten a diferents administracions, i en alguns casos no són competència
de l’Ajuntament; però creiem que hi ha unes
necessitats reals a satisfer i l’Ajuntament no es
pot quedar amb els braços plegats.
Enguany, l’Ajuntament ha tornat a posar
en marxa els Pressupostos Participatius.
Tot i que al tancament de la revista, encara
no ha finalitzat la fase de votació, quina
valoració fa del procés?
De moment, estem satisfets per l’increment de la participació. En aquesta edició,
la ciutadania ha presentat un total de 187
propostes, més del doble que l’any anterior.
I totes aquestes propostes ens han servit per
conèixer les necessitats de la gent i allò que
més els preocupa. Les sessions informatives
o de debat que hem convocat ens han permès, a més, parlar de tu a tu amb els veïns.
Creiem que és positiu generar aquests es-

pais d’interacció, de participació ciutadana
i alhora retre comptes de la nostra actuació
i sotmetre’ns a auditories externes.
Es podria dir, doncs, que la transparència
és una de les seves màximes?
Diguem que és un dels principis que marca la nostra manera de governar, juntament
amb el de l’eficàcia i la sostenibilitat. Estem
treballant contínuament per millorar-la i per
aquest motiu, per exemple, tenim previst
enguany renovar la pàgina web de l’Ajuntament, no només perquè tingui una estètica
més moderna, sinó també i sobretot per facilitar als usuaris l’accés a la informació.
Per acabar, expliqui’ns què li ha aportat
l’alcaldia aquests anys des del punt de vista personal
Per mi, aquests vuit anys han estat un període
molt enriquidor: he après moltes lliçons que
no eren pròpies de la meva activitat professional, per exemple relacionades amb el funcionament de les administracions. I sobretot he
conegut a molta gent i a moltes entitats, que
m’han permès tenir una visió més aprofundida del municipi.
LA
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Cristina Borràs

PUNT I FINAL D’ETAPA

S

ense adonar-nos-en, han passat
quatre anys i el mandat està a
punt d’acabar. Han estat quatre
anys intensos, amb la sensació de la
feina ben feta i, mirant el programa
electoral, podem dir que gairebé amb
el 100% dels objectius assolits.
També hem engegat projectes
que han anat arribant per part d’empreses o particulars que tenen inquietuds
i volen contribuir a que el nostre municipi sigui conegut a tots els nivells. En

aquest mandat, hem apostat per les
noves tecnologies, aconseguint que
IDETSA sigui operadora de telefonia,
fent arribar la fibra òptica tant a empreses del polígon com a una bona part
dels ciutadans.
Hem apostat per tenir uns serveis
socials de qualitat, amb l’obertura de la
Residència per gent gran a Vandellòs
i l’inici del projecte per la futura residència de l’Hospitalet. Hem millorat i
treballat per l’educació, la cultura, els

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet

esports, el medi ambient, el turisme, la
salut. Hem iniciat la participació ciutadana tant amb la presa de decisions,
pressupostos participatius; com amb
la col·laboració a la recent creada Taula de la Salut Comunitària, que ajudarà
a la millora de les condicions de vida
del nostre municipi. En resum: hem fet
molt, però queda molt per fer.
A nivell personal, us he de dir
que no tornaré a presentar-me a les
properes eleccions municipals. De

ben segur ho trobaré a faltar, perquè
han estat vuit anys dedicats a intentar
millorar la vida de tots els que vivim
al nostre municipi, que m’han donat
l’oportunitat de conèixer gent que m’ha
ajudat a millorar la meua perspectiva
en moltes coses. Anys de lluita per poder aconseguir allò que per dret ens
toca com a ciutadans i ciutadanes,
anys políticament molt intensos i dels
que en guardaré un molt bon record.
Gràcies a tot@s

Mònica Boquera

TEMPS DE REFLEXIONS

A

quest és el darrer article que
faig com a portaveu del PDeCAT, atès que ja fa més d’un
any vaig anunciar que no em presentaria a les eleccions municipals de
2019. Una decisió molt meditada que
ja vaig prendre anys enrere. Sempre
he pensat que en política s’ha de saber entrar però també sortir. És moment doncs de deixar pas, d’obrir les
portes de bat a bat i de treballar en
nous projectes.

Tenim al davant una primavera
intensa pel que fa a convocatòries
electorals, incloses les
eleccions
municipals. Al juny tindrem un nou
Ajuntament, el que haurem triat entre
tots. Us convido a que no us quedeu
a casa, a anar a votar per fer escoltar
la vostra veu. I si em permeteu compartir una reflexió, us diria que voteu
amb el cor. A mi m’agradaria un alcalde o alcaldessa a qui de tant en tant
em trobés comprant a qualsevol boti-

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

ga del municipi, fent una cerveseta o
sopant a qualsevol dels nostres bars i
restaurants; més enllà dels actes institucionals és clar!. M’agradaria algú
que gaudís de les platges del municipi
i passegés pels seus camins, encara
que fos de tant en tant. M’agradaria
algú que faci vida a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; algú que realment
estimi el municipi. I a tu.... qui t’agradaria?.
Finalitzo aquestes ratlles do-

nant-vos les gràcies. En nom propi,
del Francesc i de la Belen volem
agrair-vos l’oportunitat que ens heu
donat de treballar pel municipi que
estimem. Tots tres pensem que ser
regidor/a és una experiència gratificant, que et permet treballar per
la gent i intentar fer un poble millor.
Sempre hi ha errors i encerts; però al
final la valoració és del tot positiva. A
tots i totes, moltíssimes gràcies pel
vostre suport!.

Manel Barceló

QUÈ HEM FET I QUÈ PODEM FER?

J

a han passat 4 anys des que Esquerra Republicana va entrar amb
2 regidors al nostre Ajuntament.
Durant aquest anys, Esquerra hem portat iniciatives de participació ciutadana
al nostre Ajuntament. En primer lloc, el
pressupostos participatius, una eina de
control directe dels diners públics que
voldríem portar més enllà, amb més
diners i més partides en què presentar
propostes. Més tard, amb el reglament

de participació ciutadana, que permet a
qualsevol veí o veïna tenir veu als plens
municipals i també presentar propostes.
També ens hem preocupat del nostre entorn natural, de la gestió del bosc i
de la seva explotació com a recurs natural, paisatgístic i turístic.
A banda d’això, a ERC creiem en
un debat públic i obert de carrer, en què
hi tinguin veu tots els agents implicats.
Així doncs, hem fet xerrades i debats

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

oberts amb els principals actors en diversos escenaris que són importants:
energia, refugiats, pagesia o turisme.
Esquerra hem fet una oposició responsable i seriosa, sense teatralitzacions
i feta de manera rigorosa. L’objectiu principal ha estat solucionar els problemes
de la gent i del nostre municipi, així com
fer veure a l’equip de govern PSC-FIC
tot allò que no ens és convenient. Hem
denunciat l’aposta minsa i poc valenta

cap als empresaris locals, cap al turisme
com a motor econòmic i la diversificació
efectiva, hem defensat els interessos de
les entitats i que cal recolzar-les i fer-los
costat, en lloc de crear-los problemes, i
hem portat al ple totes les queixes i preguntes dels nostres conciutadans.
Hem fet molta feina amb una representació petita a l’Ajuntament, i de ben
segur en seguirem fent molta més ens
els propers anys.

Sílvia Pujol

EL CAMBIO NECESARIO

P

arece que fue ayer pero ya han
pasado casi 4 años. En 2015, el
PP conseguía volver al Ayuntamiento después de mucho tiempo, y
la verdad es que era algo imprescindible. Con la ayuda de mi equipo hemos sido una fuerza política útil, que
ha hecho propuestas y ha conseguido
aprobar mejoras para nuestros vecinos desde la oposición. Entre otras
cosas, impusimos al gobierno que
ampliara el mercadillo, dotara de una
Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

subvención a los celíacos o que se
haya creado una partida de 100.000
euros para impulsar una nueva comisaría de policía.
¿Imagináis si esta vez gobernamos? Tenemos un programa de propuestas serias y muy positivas para
impulsar nuestro municipio más allá
de la parálisis que estamos viviendo
en estos últimos años. Hace falta que
entre aire fresco en el Consistorio, con
nuevas ideas y un proyecto solvente.

Si tenemos responsabilidades de
gobierno, cosa que vemos posible y
necesaria, le daremos especial prioridad a las políticas de familia, centralizando los servicios para evitar tener
que visitar diversos departamentos.
Potenciaremos las políticas de
promoción económica y turística, para
garantizar que nuestros vecinos puedan encontrar trabajo en su municipio.
También crearemos un Patronato de
Turismo, herramienta esencial para

el desarrollo de una actividad que nos
puede reportar una sustancial mejora
de ingresos.
Aprovechando también las especiales condiciones del municipio,
pondremos en marcha una revolución
fiscal, bajando figuras tributarias todo
lo que podamos, incluyendo el IBI, el
ICIO y las licencias de actividad.
Tenemos un gran proyecto para
Vandellós-L’Hospitalet de l’Infant.
#JO VOTO A LA SILVIA.

Elidia López

LA PRIMAVERA QUE VE O LA PRIMAVERA, QUE BÉ!

A

nem a unes noves eleccions en
què probablement els resultats
donaran una total ingovernabilitat. Les preocupacions d’alguns partits
són la unitat d’Espanya, d’una Espanya
que en realitat ja està trencada per la
seva bretxa social, on cada vegada el
ric és més ric i està desapareixent la
classe mitjana i les persones en risc
d’exclusió social cada vegada són més,
gràcies a les polítiques aplicades pels
governs dels estats. Una bretxa social
LA
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que la majoria de polítiques dels partits
amaguen.
L’única finalitat dels nostres governs (partits), tant a nivell autonòmic
com estatal, és assolir el poder a qualsevol preu.
Unes altres eleccions per què?
Què canviarà? Per fi hi haurà una unió
de progrés per combatre el que estem
patint?
Alguns partits només parlaran de la
unitat territorial d’Espanya, però no par-

laran que està completament trencada
socialment i econòmicament.
Pensen els nostres governats que
tothom viu tan bé que l’única preocupació que tenim és Catalunya? O, ben al
contrari, és amb això que volen amagar
la trista realitat que molta gent estem
sofrint.
Una llàstima que per als nostres
governants la seva prioritat no siguin la
seva gent, la seva salut, la seva educació, el seu treball, el seu habitatge i

mantenir allò que tant els va costar als
nostres avantpassats, el benestar social
de tots i no només de alguns.
Però no ens adonem, a causa de la
por que tenim de perdre el poquet que tenim, perquè ens hem convertit en una societat massa conformista i domesticada.
Si us plau recordeu que l’única manera que tenim de lluitar és mitjançant
als nostre vot, que és la millor manera
de fer servir la democràcia dient allò que
volem.

Episodis de la nostra història

Març 2019

LA HISTÒRIA D’UN AVIÓ NAZI A
L’HOSPITALET DE L’INFANT
Per Alfons Tejero Farnós
Els xiquets passàvem l’estiu al carrer, feréstecs i lliures, envoltats de les ovelles del “tio”
Amadeu, rodolant a les dunes de Cadaloques,
bussejant a les Antines o fent punteria al riu
Llastres. Volàvem amb les nostres bicicletes
en busca d’aventures pels camins mil·lenaris
d’aquesta terra vella i generosa. Parada obligatòria la plaça de la Marina, on havia descobert aquella antiga làpida de pedra amb un
nom, una data i un text escrit en una llengua
incomprensible, però que tant m’intrigava.
Quaranta i pico anys després, he pogut saber
que el nom esculpit era el del jove brigada Bruno Albrecht, de la Força Aèria de l’Alemanya
nazi; i la data, el 4 de gener de 1939.

L’avió Heinkel que va caure a l’Hospitalet de l’Infant.

Després de la batalla de l’Ebre, s’intuïa el final
de la guerra. Al desembre de 1938, els exèrcits franquistes iniciaren l’ofensiva definitiva i
l’aviació de la Legió Còndor de Hitler i la Legionària de Mussolini intervindran aplanant el
camí de la infanteria.
Aquell 4 de gener de 1939, s’enlaira de
l’aeroport de Garrapinillos (Saragossa) una
formació de vint-i-tres avions Heinkel 111 B-2
alemanys, amb l’objectiu de bombardejar Tarragona. Els caces republicans “xatos” sortiren al seu encontre en defensa de la ciutat,
abatent el que anava numerat amb el 25-47.
Després de rebre l’impacte dels projectils,
l’aeronau perd alçada i entre núvols maniobra
fins a col·lisionar violentament contra la platja
de l’Arenal de l’Hospitalet de l’Infant, enfront
de l’actual edifici Sant Roc.
La tripulació accidentada estava formada
pel pilot i tinent de 25 anys Walter Fläming,
l’operador de ràdio i artiller de popa de 24 anys
el brigada Franz Repke, l’artiller i mecànic de
vol de 23 anys Bruno Albrecht i el navegant
observador de 25 anys Horst von Prondzynsky. Von Prondzynsky i Albrecht intentaren incendiar l’aparell amb benzina abans de fugir
en direcció a la muntanya, però ja aleshores
havien estat descoberts pels carrabiners de
guàrdia de la caserna de la plaça de la Marina i
serien fets morts en l’intercanvi de trets que es
va produir posteriorment.
Anys després, la gent gran de la vila mantenia
el record de la visita dels familiars del mecànic de vol caigut. Probablement, el seu cos
no fos mai repatriat a Kiel, d’on era natural.
Fläming i Repke, que sembla havien saltat en
paracaigudes, foren fets presoners. El primer
fou alliberat a Perpinyà (França) a través de
la Creu Roja Internacional. Un dels testimonis dels fets fou el Joan Castellví Bargalló, de
ca l’Estanquer, que atret pel terrabastall anà
fins al lloc. Recuperà, entre les restes, una
roda marca Continental que formava part de
l’aterratge de darrere i que s’havia desprès per

Una de les rodes de l’avió Heinkel caigut

Monòlit en memòria de Bruno Albrecht, que hi era
a la Plaça de la Marina. El text està en alemany
i diu el següent: “AQUÍ VA CAURE EL 1939 PER
UNA ESPANYA NACIONAL I LLIURE BRUNO ALBRECHT”.

la trompada. Amb la roda construí un carretó.
També hi era present el Rafel Isern Pallarés.
“El Cot” sempre m’explicava que es va presentar a la vila, apressadament, un important
contingent de soldats republicans. Li sobtava
l’entusiasme que mostraven: «Hem fet caure
el Granuja, hem fet caure el Granuja» repetien
una i altra vegada. Desmuntaren el trofeu de
guerra en peces i les carregaren en camions
de tal manera que al dia següent ja no quedava ni rastre.
Amb un evident afany propagandístic, l’aparell
caigut és exhibit públicament el 16 de gener als
jardinets del passeig de Gràcia de Barcelona,
envoltat de cartells amb al·lusions antifeixistes.
La màgia de la història engrandeix aquest episodi tant nostre l’any 2008 quan es fa pública
l’excepcional recuperació de “la maleta mexicana”; tres capses de cartró que contenien quatre
mil negatius perduts de la guerra civil espanyola, obra del mític reporter de guerra hongarès
Robert Capa, de les quals divuit corresponen al
Heinkel 111 de l’Hospitalet de l’Infant.

I és que, després d’una sortida temporal a
cobrir el conflicte de l’ocupació japonesa de
Xina, Capa havia tornat a Barcelona. El dia
21 de gener de 1939, realitzà una sèrie de
fotografies de l’exhibició del passeig de Gràcia. Les instantànies recullen escenes d’una
població barcelonina esgotada i indignada,
aguaitant les despulles de l’avió i la canalla,
indiferent a la tragèdia quotidiana, fent xerinola
mentre pugen a les ales, al puro i al morro de
vidre on pocs dies abans havia estat plantada
la metralladora.
Actualment, les imatges de “la maleta mexicana” i les del Heinkel 111 de l’Hospitalet de
l’Infant roden per tot el mon, però l’únic testimoni material d’aquesta insòlita història es va
preservar a l’eix del carretó del molí d’oli del
carrer de l’estació. Un carretó equipat amb la
roda d’un avió nazi que a partir del dia 4 de
gener de 1939 va començar a servir a un altra bandera, la dels veritables herois del poble
que van sobreviure a una postguerra i a trentasis anys de dictadura militar.
Per saber-ne més:
La segona guerra mundial al mar de l’Ebre i
Tarragona. Les traces del conflicte, de Josep
Maria Castellví i Viladegut
La guerra civil al coll de Balaguer, de Cabezas, Ametlla, Solé i Tejero

LA

REVISTA

5

Actualitat

Rècord històric de
visitants al Pessebre
dels Estels
El Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló va
tancar la seva 21a edició amb un rècord de visitants.
Els dies 23, 26, 29 i 30 de desembre, un total de
7.500 persones, aproximadament, van passar per
aquest poble medieval del municipi, per veure l’espectacle organitzat per l’Associació Masia de Castelló, amb el patrocini de l’Ajuntament. Aquesta xifra
representa més del doble de visitants que l’edició
anterior.
Entre aquests visitants hi havia Benito Vives
González, de Corbera d’Ebre, que amb aquesta fotografia va guanyar el III Concurs d’Instagram, convocat per la Regidoria de Turisme.

Unes 3.500 tapes servides
en la III Ruta de tapes
L’Associació de Restauració i Hoteleria de la Vall de
Llors (ARH) ha fet un balanç positiu de la III Ruta
de Tapes que va organitzar a l’Hospitalet de l’Infant,
amb el suport de la Regidoria de Turisme, del 30 de
novembre al 9 de desembre. I és que es van servir
unes 3.500 tapes als 10 establiments participants,
una mitjana de 300-350 en cadascun d’aquests. La
tapa més ben valorada va ser l’anomenada “Bacallà Solomillo”, del restaurant El Solomillo. Els que el
regenten van guanyar un sopar gourmet per a dues
persones.
Els altres premis de la III Ruta de tapes es van sortejar el passat 22 de desembre, a Ràdio l’Hospitalet
de l’Infant, entre les 81 persones que van completar
el Passaport de la Ruta i van tastar totes i cadascuna de les tapes.

LA
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UN PRESSUPOST
MUNICIPAL DE GAIREBÉ
20,5M € PER AL 2019
L’Ajuntament destinarà 4 milions d’euros a inversions

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar
el pasat 29 de novembre el pressupost
consolidat de la Corporació per a l’any 2019 amb
els vots a favor del PSC
i la FIC, els vots en contra d’ERC i l’abstenció
del PdeCAT i del PP. El
pressupost consolidat,
que està integrat pel de
l’Ajuntament, els dels organismes autònoms (els
patronats municipals dels
Mitjans de Comunicació,
de l’Escola de Música i
de la Llar d’Infants) i les
societats anònimes municipals (la de promoció
econòmica, que és IDETSA; i la d’esports, que és
Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a
20.448.610,99 euros.
El gruix d’aquest pressupost general correspon
al de l’Ajuntament pròpiament dit, que és de
17.995.598, 67 euros.
Un 22,45% d’aquests
diners, aproximadament,
4.049.219, 11 euros,
seran destinats a inversions. Aquest capítol
s’ha vist incrementat un
12,02% respecte l’any
anterior.
«Aquests són uns pressupostos socials, elaborats pensant en la
gent, sobretot en els
col·lectius que més ajuda
necessiten, com ara la

Principals inversions previstes
Construcció de la residència per a la
gent gran de l’Hospitalet

1.431.000 €

Projecte i remodelació de la piscina
municipal de Masriudoms

306.157 €

Ampliació de l’Escola Mestral

300.000 €

Compra d’edificis

240.000 €

Construcció del menjador de la llar
d’infants de l’Hospitalet

170.000 €

Arranjament de carrers

150.000 €

Reforma de la Zona Esportiva Àster

141.000 €

Reforma del gimnàs Hifrensa

130.000 €

Projecte de la nova caserna de la
Policia Local

100.000 €

Compra de parc mòbil

87.000 €

Reforma del carrer La Sentiu de
l’Hospitalet

57.000 €

Millora de platges

40.000 €

gent gran i la canalla»,
va dir l’alcalde, Alfons
Garcia, en el moment
de presentar-los. Això es
veurà reflectit, segons va
argumentar, en el tipus
d’inversions que hi ha
previstes.
Com en els darrers anys,
el consistori tornarà contractar veïns i veïnes en
situació d’atur, mitjançant
el Pla d’ocupació municipal. A aquest Pla hi destinarà 530.000 euros.
“Totes les inversions es
faran sense incrementar les taxes i els impostos municipals, que es
mantindran congelats;

ni tampoc l’endeutament
municipal, que en el cas
de l’Ajuntament passarà a ser 0 i en el cas
de l’empresa municipal
IDETSA és de 440.000
euros, aproximadament,
la qual cosa representa
un 4,28% de deute viu”,
va explicar l’alcalde.
El batlle també va remarcar que enguany l’Ajuntament farà un «esforç
per disminuir les despeses corrents un 7,3%,
amb una il·luminació de
la xarxa viària més eficient, que permetrà disminuir la despesa energètica», entre d’altres
mesures. g
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ES REHABILITARAN DUES AULES DE
L’ESCOLA ÀSTER
El projecte inclou la recreació d’una aula original i un petit museu sobre el poblat HIFRENSA i el
cèlebre arquitecte Antonio Bonet Castellana

A

finals de 2018 es va
aprovar un projecte
de rehabilitació de
dues aules de l’escola del
Poblat HIFRENSA de l’Hospitalet de l’Infant. Aquest
projecte preveu la rehabilitació de les façanes, del tram
de coberta que correspon al
cos piramidal, de les fusteries exteriors i dels acabats
(enguixats, enrajolats i pintures), així com dels paviments. També la revisió dels
serveis i instal·lacions per
verificar el correcte funcionament i anul·lar els elements
aliens a l’edifici original.
El projecte es complementarà amb la recreació exacta d’una aula original per
rebre visites (com la de la
imatge de l’arxiu municipal
que podeu veure aquí) i amb
un espai museístic sobre el
poblat HIFRENSA, el conjunt residencial que es va
construir per als treballadors

de la central nuclear de Vandellòs-I i les seves famílies;
i sobre el cèlebre arquitecte
racionalista que l’any 1967
va rebre l’encàrrec de fer-lo
realitat, Antonio Bonet Castellana (aquí en podeu veure
una simulació).
Aquest mes de març és
previst que s’adjudiquin les
obres, de manera que a l’estiu podrien estar enllestides
i es podria obrir al públic ja
aquest punt d’acollida al Poblat HIFRENSA, un dels recursos patrimonials que es
mostren en les visites guiades que ofereix la Regidoria
de Cultura.
En aquest sentit, cal destacar que tant el Poblat com
l’escola del poblat estan
declarats com a Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL) i estan en procés de catalogació
com a Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN). g

Quasi 16.000
euros, recaptats al
municipi per a la
Marató de TV3

Nou pas endavant per a la construcció
de la residència de l’Hospitalet
L’Ajuntament té previst encarregar properament la redacció
del projecte de la residència per
a la gent gran de l’Hospitalet
de l’Infant. La voluntat del consistori és que sigui “un complex
que aculli habitatges socials i la
residència pròpiament dita, que
estigui vinculat al centre de dia,
perquè el servei que s’ofereixi
als usuaris sigui integral”, segons ha explicat la regidora de
Serveis Socials, Cristina Borràs.

Borràs ha afegit que el nou equipament tindrà unes característiques marcades per la normativa
de la Generalitat de Catalunya
i d’altres que seran fruit de les
reunions que està mantenint el
consistori per rebre l’assessorament d’empreses que treballen
en aquest sector. En aquest
sentit, la mateixa regidora apunta que és molt important “que el
pla funcional estigui adaptat a
les necessitats del servei”.

En la fotografia podeu veure el
futur emplaçament de la residència de l’Hospitalet, que va
aprovar el Ple de l’Ajuntament
el passat 31 d’octubre, amb els
vots a favor del PSC, del PP
i de la FIC; i l’abstenciño del
PDeCAT i d’ERC. Es tracta d’un
àmbit ocupat bàsicament per
equipaments públics, com la
Casa de la Vila, el CAP, l’edifici
del Casal d’avis i del centre de
dia; i el parc de Bombers.

15.925 euros és la quantitat total
que s’ha aconseguit recaptar al
municipi per a la Marató de TV3,
en la darrera edició dedicada a
la recerca contra el càncer. En
concret, 10.050 euros, al nucli de
Vandellòs; i 5.875 euros, al nucli
de l’Hospitalet de l’Infant.
Al poble de Vandellòs, les entitats
del poble van organitzar, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, diverses activitats. La major part
d’aquestes activitats es van concentrar el passat 15 de desembre,
al pavelló esportiu. Al poble de
l’Hospitalet de l’Infant, els actes
en benefici de la Marató van començar el passat 17 de novembre
i es van perllongar fins al 26 de
gener. També els van organitzar
les entitats i veïns del poble, amb
el suport del consistori.
LA
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EN MARXA, LES NOVES MILLORES ALS
NUCLIS ANTICS

Les obres del carrer Major i de la Plaça Ajuntament de Vandellòs; i del carrer
Sant Agustí de Masboquera van a bon ritme

D

es del passat mes de gener s’estan realitzant els treballs de reurbanització del
carrer Major i de la Plaça de l’Ajuntament
de Vandellòs; així com del carrer Sant Agustí de
Masboquera. El consistori va adjudicar les obres
de Vandellòs a l’empresa Servidel SLU per un
import de 240.000 euros, aproximadament,
i un termini d’execució de sis mesos. Aquests
treballs estan subvencionats pel Pla d’actuació
Municipal 2018 (PAM) de la Diputació de Tarragona, que pagarà 123.866,25 euros. La part
restant l’assumirà l’Ajuntament.
Amb l’execució d’aquest projecte, l’Ajuntament

pretén seguir la tasca de millora del nucli antic
del poble de Vandellòs, després de la reforma
i ampliació de la Plaça Drs. Gil-Vernet, que es
va inaugurar a mitjan de 2017. En l’obra, de fet,
s’estan mantenint els criteris formals i materials
de pavimentació que es van utilitzar en la zona
d’aquesta plaça.

neració integral del nucli antic de Masboquera,
que ja es va iniciar amb els carrers Nou i De
Baix i es va seguir per la resta de vials adjacents. Per aquest motiu, els treballs s’estan fent,
igualment, amb els mateixos criteris i materials
que es van utilitzar en les actuacions realitzades
a l’entorn.

Amb les obres del carrer Sant Agustí de Masboquera, adjudicades a l’empresa Proyectos y
Construcciones Miami 2013 SL, per un import
de 57.500 euros, aproximadament, i per un
termini d’execució de dos mesos, l’Ajuntament
també ha volgut continuar al procés de rege-

Aquestes actuacions estan també subvencionades pel Pla d’Actuació Municipal 2018 (PAM)
de la Diputació de Tarragona. Per finançar-les,
la corporació provincial ha atorgat 41.288,75
euros al consistori, que es farà càrrec de la part
restant. g

S’aprova l’actualització del nomenclàtor
dels carrers de l’Hospitalet
El Ple de l’Ajuntament va
aprovar definitivament l’actualització de la nomenclatura
de les vies públiques del nucli de l’Hospitalet de l’Infant i
dels polígons Les Tàpies I I
II; així com de la numeració
dels immobles; i també la
nova retolació; en la sessió
del passat 28 de febrer.
L’expedient va ser aprovat amb les esmenes que
van incorporar-hi els Serveis Tècnics durant el tràmit
d’aprovació inicial i exposició
pública, per solucionar diversos errors materials que van
detectar. L’acord s’ha notificat a les entitats afectades i
empreses i organismes que
presten al municipi serveis
destinats a la col·lectivitat,
com són Correus (servei
postal), les companyies distribuïdores de serveis i BASE
de la Diputació de Tarragona,
LA
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S’ha mort el capellà de
Masriudoms

als efectes de la modificació
de les dades davant la Direcció General del Cadastre.
Per actualitzar la nomenclatura dels carrers i la numeració dels edificis, els
departaments municipals de
Serveis Tècnics i de Cultura
i la Policia Local van realitzar

un treball de camp, per comprovar que els noms de tots
els carrers estiguessin ben
escrits, i que tots tinguessin
nom. El nou model de placa
que es col·locarà a les vies
públiques estarà adaptat a la
nova imatge corporativa de
l’Ajuntament.

El mossèn Antonio Bordás, capellà de Masriudoms des de fa aproximadament un any i mig, va
morir el passat 24 desembre als 69 anys. Nascut
a Vilafranca (Castelló), Mn. Bordás va cursar els
estudis de teologia al Seminari de Tortosa i posteriorment va estudiar a la Pontifícia Universitat
Gregoriana de Roma. Va arribar a escriure una
cinquantena de llibres religiosos, com un sobre la
història de la Parròquia de la Purificació de Maria
de l’Ametlla de Mar. La seva relació amb l’Ametlla
de Mar es remunta al 1973, quan ser adjunt a la
parròquia i després al 2011, quan ja va tornar a la
Cala per ser el rector de l’església.
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LLUM VERD PER A L’AMPLIACIÓ DE
L’ESCOLA MESTRAL
L’Ajuntament ha aconseguit que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya li delegui aquesta competència

E

l Ple de l’Ajuntament
ha aprovat el conveni
de col·laboració entre
el consistori i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l’execució de les obres d’ampliació de
l’Escola Mestral. Així doncs,
en breu es procedirà a la signatura i el consistori podrà
encarregar la redacció del projecte constructiu del nou aulari
d’educació infantil, que substituirà els barracons que ocupen
actualment els alumnes de P3,
P4 i P5..
Per tirar endavant el projecte, l’Ajuntament necessitava
que el departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya li delegués aquesta
competència. Segons consta
a l’acord que han signat ambdues parts, el Departament
d’Ensenyament supervisarà el
projecte que presenti l’Ajuntament amb anterioritat a l’inici
de l’execució de les obres; i
l’Ajuntament es farà càrrec del
cost total de la redacció del
projecte, l’execució i posterior
direcció de les obres.
La propietat de les obres realitzades en el solar de titula-

ritat municipal serà de l’Ajuntament, que cedirà el seu ús
a la Generalitat de Catalunya
per a l’activitat escolar. Tot i
la cessió de l’ús de l’immoble,
l’Ajuntament podrà utilitzar les

instal·lacions del nou aulari per
programar i realitzar activitats
i serveis de caràcter educatiu
i assistencial fora de l’horari
lectiu. De fet, l’Ajuntament ja
té previst fer servir aquest es-

pai com a parc infantil cobert
fora de l’horari escolar, per
atendre una de les principals
demandes de les famílies del
municipi. g

Nou menjador per a la llar d’infants Sol i Vent
La llar d’infants Sol i Vent de
l’Hospitalet de l’Infant disposarà
el curs vinent d’un nou menjador,
que reemplaçarà els mòduls prefabricats on actualment es presta aquest servei als alumnes del
centre. És el que preveu l’Ajuntament, que disposa del projecte
d’ampliació de la llar d’infants, redactat per l’arquitecte Juan Fernando Ródenas i José Ramon
Domingo, per iniciar els tràmits
per a la seva tramitació.
L’ampliació prevista consisteix
en la construcció d’un nou cos
adossat a l’existent, amb una superfície de 250,50 m2. Consta de
cuina office, menjador i zona de
dormitoris compartimentables i

tingut en compte les necessitats
que té una escola bressol per
acollir el menjador i espais per
dormir de grups d’infants de 0
a 1 any; d’ 1 a 2 anys i de 2 a 3
anys. Per aquest motiu també,
com a aspectes generals, totes
les portes i zones de pas disposaran de sistema anti-picadits;
els vidres transparents estaran
senyalitzats per evitar accidents; i el mobiliari estarà adaptat i serà accessible als nens i
nenes.
un bany. També inclou un porxo
perimetral com espai intermedi
amb l’exterior. A la coberta, plana, no transitable, es proposa
col·locar els elements necessaris

per a les instal·lacions de renovació d’aire, aire condicionat i conductes de pas d’instal·lacions.
En el disseny de l’edifici, s’han

Per finançar aquest projecte, el
consistori ha sol·licitat la subvenció de la Diputació de Tarragona,
en el marc del Pla d’acció municipal 2019 (PAM).
LA
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CONCERT D’HOMENATGE A LEO BROUWER, AL
III FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA
Tindrà lloc el 25 de juliol i estarà dirigit per aquest gran mestre de la música

E

l III Festival Internacional de Guitarra
de l’Hospitalet de l’Infant, organitzat
per l’Ajuntament, que tindrà lloc del 24
al 28 de juliol de 2019, s’afegirà als actes
internacionals d’homenatge a la figura de
Leo Brouwer que se celebraran enguany,
coincidint amb els 80è aniversari del cèlebre
guitarrista i compositor.
En col·laboració amb l’Escola i Conservatori Municipal de Música de de Vila-seca, el
25 de juliol el mestre Leo Brouwer dirigirà
a l’Hospitalet de l’Infant l’obra per duo de
guitarres i orquestra de guitarres ‘Tricastin’,
amb alumnes seleccionats dels conservatoris d’arreu del país, i en coordinació per a la
preparació d’aquest concert del cap del Departament de Guitarra del Conservatori de
Vila-seca, el professor Enrique Malo, i del
seu director, el professor Josep Francesc
Solórzano.
El concert comptarà amb cinc sessions preparatòries que tindran lloc entre els mesos
de febrer i juny a Vila-seca, i una estada
final de tres dies de treball amb el mestre
Leo Brouwer a l’Hospitalet de l’Infant, que
permetrà als alumnes participants conèixer
i treballar amb un dels grans mites de la guitarra clàssica dels darrers 50 anys.
Com ha destacat la regidora de Cultura, Núria Ortiz, es tracta d’una activitat que permet
posar a l’abast de tothom l’obra i la figura del
mestre Brouwer, i suposa una col·laboració
entre institucions per fomentar la música i

Descarrega’t
gratis al
teu mòbil
l’aplicació

VH APP

la cultura amb voluntat de continuïtat en el
futur.
El Festival Internacional de Guitarra de
l’Hospitalet de l’Infant 2019 estarà dedicat a
la veu i la guitarra, i comptarà, a banda del
concert dirigit per Leo Brouwer (25 de juliol), amb la guitarrista brasilera Badi Assad
(24 de juliol), la soprano argentina Mariana
Flores i el llaütista americà Hopkinson Smith
(26 de juliol), el quartet de flamenc Joncol
(27 de juliol), i el concert de cloenda a càrrec de la guitarrista Anabel Montesinos i el
Cor Ciutat de Tarragona, sota la direcció de
Xavier Pastrana (28 de juliol), segons ha informat Patricia Mercado, coordinadora del
Festival. Més informació a www.guitarfesthospitalet.cat. g

Tot preparat per al vuitè Twinpalm
El Petit de Cal Eril, Enric Montefusco, Pavvla, Espaldamaceta i Slowflames formen el cartell de la
vuitena edició del festival Twinpalm, que tindrà lloc
el 30 de març, a partir de les 18.30 h, al Centre
Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant. Les
entrades estan a la venda en la plataforma online
Ticketea.
El festival, organitzat per l’Associació Multicultural Alternativa (AMA), Zero Produccions i l’Ajuntament, estarà encapçalat per El Petit de Cal Eril,
alter ego del músic de folk-rock de la Segarra Joan
Pons. Un altre dels plats forts serà Enric Montefusco, el que va ser líder de l’Standstill. Amb Paula Jornet, actriu i cantant sota el nom artístic de
Pavvla, cobraran protagonisme els sintetitzadors,
els bucles i les caixes de ritmes.

per estar al dia de
l’actualitat, els serveis
i l’agenda d’actes del
municipi
LA
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Completen la programació dels tarragonins Espaldamaceta; i la banda de rock barcelonina Slowflames, la música està influenciada pel flamenc, l’indie, el folk, i fins i tot l’stoner.

Economia i treball

Març 2019

NOU DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA
IDETSA signa un préstec amb el BBVA per finançar-ne la instal·lació a una altra
zona de l’Hospitalet i per continuar amb l’extensió del servei per tot el municipi

L

’empresa municipal de promoció econòmica (IDETSA)
i l’entitat financera BBVA han
formalitzat un préstec de 400.000
euros que permetrà a IDETSA ampliar el desplegament de la fibra
òptica al nucli de l’Hospitalet de
l’Infant; i disposar de recursos per
continuar aquest desplegament de
la xarxa de telecomunicacions de
nova generació per tot el municipi. Prèviament, el Consell d’Administració de IDETSA en data 6 de
juny de 2018, va acordar acceptar
la millor oferta de quatre entitats
financeres al BBVA.
Alfons Garcia, en qualitat de
president d´IDETSA; i la directora de Relació de banca d’institucions del BBVA, Serena Díez,
van signar el passat 18 de gener
l’acord financer, gràcies al qual
es podrà dotar de fibra òptica

l’àrea de l’Hospitalet de l’Infant
compresa entre el l’Auditori i la
zona de l’Arenal aquest 2019, i
així continuar amb l’extensió del
servei per tot el municipi.
La xarxa de telecomunicacions
de nova generació és operativa, des de l’any 2015, als polígons industrials Les Tàpies I i

II. A finals de 2016, la fibra òptica va arribar ja al nucli urbà de
l’Hospitalet de l’Infant, a l’àmbit situat entre el riu Llastres,
la Via Augusta, la carretera de
Móra a l’Hospitalet i la via del
tren. I en abril de 2018, el servei es va estendre a una altra
zona el nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant. En concret, a

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant participa en el
projecte Singulars d’Ocupació Juvenil
Un quarantena de joves –una
quinzena del municipi– s’han
apuntat al projecte Singulars d’Ocupació Juvenil “Baix
Camp. De la terra a la taula”,
que l’empresa municipal de
promoció econòmica (IDETSA) du a terme conjuntament
amb l’Ajuntament de Cambrils,
el Consell Comarcal del Baix
Camp i l’IMFE Mas Carandell
(aquest últim com a entitat coordinadora).
El projecte està adreçat a nois
i noies de 16 a 29 anys que viuen al Baix Camp, en situació
d’atur, i inscrits a l’Oficina de
Treball i a Garantia Juvenil. A
aquest col·lectiu se l’ofereix
itineraris d’orientació, formació
i inserció per reforçar l’ocupabilitat, a partir de la dinamització dels sectors agroecològic
i agroalimentari, considerats
estratègics a la comarca i que
des de les administracions es
volen impulsar.
Les accions s’han iniciat amb
la selecció de les persones
participants i el procés d’orientació professional, perso-

nalitzat, que s’està oferint des
d’IDETSA, l’Ajuntament de
Cambrils i el Consell Comarcal. Els i les joves participants
han pogut escollir entre les
tres alternatives formatives
programades: Producció agroecològica, Transformació del
producte agroalimentari; i Indústria agroalimentària 3.0.
Aquest darrer itinerari està organitzat per IDETSA i s’impartirà des d’aquest mes de març
al Viver d’Empreses.
L’objectiu és que les persones participants s’insereixin
laboralment en professions
relacionades amb la formació
realitzada o bé s’inscriguin a
cicles formatius. En aquest

sentit, per potenciar la inserció
de les persones participants,
Mas Carandell està realitzant
la prospecció i contacte amb
les empreses del territori.
L’actuació “De la terra a la taula” s’emmarca en el programa
Singulars, subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, cofinançat pel Fons
Social Europeu en el marc de
la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
i per fons provinents de la Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales, regulat
per l’Ordre TSF/142/2018. La
Garantia juvenil, per la seva
part, és una iniciativa europea
d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

la zona que està limitada pels
carrers Via Augusta, Masriudoms, Vandellòs, Jonquet,
Passeig marítim- Plaça Marina, d’en Jaume II-Comte Prades i Llastres, fins a connectar
amb el port esportiu. Actualment, Idetsa Operadora de Telecomunicacions té més de
500 clients. g

Cinc certificats de
professionalitat, al
vostre abast
Aquest 2019 s’impartiran al Viver
d’Empreses de l’Hospitalet de l’Infant
un total de cinc cursos de formació
ocupacional amb certificat de professionalitat: el d’Operacions auxiliars de
serveis administratius i generals, el
d’Organització i gestió de magatzems
i el d’Activitats de gestió administrativa; i, com a novetats respecte l’any
2018, el d’Operacions de sistemes informàtics i el d’Operacions bàsiques
de restaurant i bar (aquest últim s’emmarca dins del Programa de formació
amb compromís de contractació i, per
tant, l’alumnat tindrà possibilitats d’inserció en una empresa).
Són cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
finançats amb càrrec als fons rebuts
del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Són totalment gratuïts, doncs, per a
l’alumnat, i tenen com a finalitat millorar la capacitació i qualificació professional per afavorir la inserció laboral
dels treballadors/es en situació d’atur.
Tot i que han començat recentment,
com que consten de diferents mòduls
independents, la matrícula continua
oberta. Més informació al telèfon 977
820 820 i al web www.idetsa.cat
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Economia i treball

La Mancomunitat i
IDETSA aposten pel
binomi “educació i
empresa”
El passat mes d’octubre, la mancomunitat
que aplega els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) i
l’empresa municipal IDETSA van signar un
conveni de col·laboració per seguir treballant
conjuntament per la diversificació econòmica
i el desenvolupament local del territori.
Segons consta a l’acord, IDETSA serà l’encarregada d’executar el projecte “Educació i
empresa”, que busca crear vincles entre la
comunitat educativa i els agents socioeconòmics del territori, per millorar les condicions
de vida de les persones i fomentar el treball
digne. Per aquest motiu, els agents implicats en les accions planificades són el teixit
empresarial del territori, el sector públic i els
alumnes i el personal docent de l’institut de
referència, l’INS Berenguer d’Entença.
La cooperació público-privada és un aspecte
que ja es treballa des de la Mancomunitat,
dins del quart eix del seu Pla Estratègic (vers
l’aprofundiment en la institucionalització público-privada) i des d’IDETSA, a través de
l’Àrea de Desenvolupament Local. La innovació del projecte està en la participació de
la comunitat educativa en aquest treball conjunt, centrat en el desenvolupament local,
econòmic i social del territori.
“Educació i empresa” és un projecte promogut per la MIDIT amb el suport del Servei
Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social, en el marc de la línia de
subvenció de projectes innovadors i experimentals 2018.

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820
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IDETSA OFEREIX FORMACIÓ
BONIFICADA A LES EMPRESES
Pot fer-ho, perquè és un centre autoritzat pel Servicio
Público de Empleo Estatal

I

DETSA ja forma part del
Registre d’Entitats que
poden impartir formació programada per a les
empreses de la FUNDAE
(Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo).
Això significa que l’empresa
municipal de promoció econòmica pot oferir formació
bonificada a les empreses
del nostre territori, adaptada a les seves necessitats.
La formació programada
(coneguda
anteriorment
com formació bonificada)
és una de les eines que
la FUNDAE proporciona
per facilitar i promoure la
formació continua i el reciclatge permanent dels
treballadors, amb l’objectiu
d’augmentar la competitivitat i productivitat de les
empreses.
És una formació subvencionada que permet a les
empreses proporcionar als
seus treballadors accions
formatives, relacionades
amb l’activitat de l’empresa o lloc de treball, per tal
que aquests actualitzin o
millorin les seves competències. És gratuïta per als
treballadors i suposa un

cost mínim per a les empreses, ja que l’import de
l’acció formativa és bonificable amb les quotes de la
Seguretat Social.
Totes les empreses que
tenen centres de treball
al territori estatal, independentment de la seva
dimensió o ubicació, i que
cotitzen per la contingència
de Formació Professional
a la Seguretat Social, disposen d’un crèdit anual per
gastar en la formació de la
seva plantilla.
Des del mes de juny de
l’any passat, IDETSA és un
centre autoritzat pel Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) per impartir

El tret diferencial de l’empresa, com hem dit,
LA
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A finals del 2018, IDETSA
va planificar el primer curs
de formació programada,
en aquest cas per l’empresa local Krypton Chemical.
L’acció formativa organitzada va ser un curs d’operari de carretons elevadors
en què van participar vuit
treballadors de l’empresa.
Durant el 2019, preveu poder col·laborar amb altres
empreses del municipi per
dissenyar, planificar i gestionar les accions formatives
demandades. g

Una empresa especialitzada en
l’administració d’una comunitat

L’empresa que us presentem en aquest número de La Revista és Administradores de Fincas
R&B i es va instal·lar a l’Hospitalet de l’Infant
l’any 2016, de la mà del Ramon Rosell i l’Eva
Ballestero. Tots dos, membres del col·legi d’Administradors de Finques de Catalunya, van
decidir oferir un servei molt específic al ciutadà
que se centra exclusivament en tot el que necessita l’administració d’una comunitat.
L’experiència del Ramon en el sector immobiliari i la voluntat d’expandir-se i diversificar l’activitat de tots dos, va fer que apostessin per crear
aquesta societat. Després de realitzar un estudi
de mercat, van poder constatar que el lloc més
adequat per instal·lar el seu negoci era l’Hospitalet de l’Infant.

formació bonificada o programada a les empreses i
està acreditat per gestionar
davant la FUNDAE els cursos programats per la seva
posterior bonificació.

de vegades, ampliar l’activitat, ens pot portar
conflictes d’interessos”, argumenta l’Eva.
Poc després d’engegar el negoci, es van fer
socis de l’associació d’empresaris local, la qual
cosa els permet interrelacionar-se i establir
sinergies amb altres empreses del municipi,
segons expliquen. A més, “ens facilita poder
donar feina a gent del poble, un dels nostres
propòsits”, afegeix l’Eva.

és que la seva activitat se centra únicament i
exclusivament en l’administració de la comunitat. No inclouen la compra-venda, ni el lloguer
turístic. “Això ens permet oferir un servei molt
més acurat i específic, ja que les comunitats de
veïns requereixen cada vegada més atenció i

Són tres treballadors i en un futur els agradaria
disposar d’un despatx multidisciplinar que integrés diversos perfils professionals necessaris
per desenvolupar la seva activitat, com podria
ser un arquitecte tècnic o un servei continuat
d’assessorament jurídic, ja que segons apunta
el Ramon “la normativa cada cop és més complexa i costa més de fer complir”.

Turisme
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NOVES MILLORES A LES PLATGES
Previstes enguany per l’Ajuntament per continuar amb el pla iniciat el 2018

E

ls usuaris de les platges
de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant podran gaudir
aquest 2019 de noves millores. En
concret, d’un punt d’alta accessibilitat, davant de la Base Nàutica
situada a la Platja de l’Arenal, que
serà una zona d’ombra, dotada
amb rentapeus i bancs de fusta,
perquè les persones amb mobilitat reduïda que fan servir la cadira
amfíbia per banyar-se al mar o
les persones que necessitin estar
sota cobert, puguin esperar-se
allí. Aquest punt estarà connectat
amb una passarel·la que permetrà arribar fins a peu d’aigua.
A l’Almadrava, s’arranjaran les
escales d’accés a la platja des
de l’aparcament; i a la platja s’hi
oferiran hamaques (aquest servei
es traurà a concurs). També hi ha
previst substituir bancs del passeig marítim.
A més, s’instal·laran nous cartells informatius a les platges; i
a la Platja de l’Arenal, en particular, que és la més llarga, s’hi

col·locaran uns cartells que serviran per dividir-la en zones, amb
l’objectiu de facilitar l’actuació del
personal sanitari i de seguretat
en cas d’emergència (d’aquesta
manera, els resultarà més senzill acudir al punt exacte en què
calgui la seva presència). També

es continuaran amb les tasques
de balisament de les dunes existents a les platges de l’Arenal i
del Torn, per protegir-hi la vegetació.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el pla per millorar les

El projecte del parc subaquàtic avança
La Regidoria de Turisme ha
encarregat ja la memòria simple, l’estudi turístic i l educatiu i
l’estudi de viabilitat econòmica
del parc subaquàtic que es vol
crear en el futur a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant. Aquests
són els documents que cal
presentar al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (en
concret, al Servei de Gestió
del Litoral), per demanar l’autorització de la concessió administrativa.
Aquests estudis serviran per
caracteritzar les masses d’aigua, el substrat, les comunitats
biològiques; per analitzar el
clima marí, per fer-hi una prospecció arqueològica preventiva,
per valorar el potencial d’atracció del parc subaquàtic des del
punt de vista turístic educatiu i
preveure’n les fases de creixement. També per dimensionar
les necessitats d’espai, equipaments i mitjans, amb el seu
corresponent pressupost anual
de costos de funcionament.

Tal com admet la regidora de
Turisme, Elidia López, “la creació d’un escull submarí artificial
és un projecte llarg i complex, ja
que han d’intervenir-hi diferents
administracions”, però, segons
afegeix, “val la pena treballar
per fer-lo realitat, perquè ha
de servir per promoure noves
activitats per a un turisme de
qualitat i sostenible i alhora per
restaurar i protegir la biodiversitat del fons marí local”.
Al tancament de la revista

s’estaven ultimant els tràmits
per submergir el biòtop artificial que l’empresa Underwater Gardens International SL
va cedir a l’Ajuntament de
manera gratuïta i que s’ha exposat al vestíbul de la Casa
de la Vila. Amb aquest biòtop
artificial, n’hi haurà sis al fons
marí de la Platja de l’Arenal,
comptant els cinc que s’hi
van instal·lar l’any 2016 amb
el patrocini de Repsol (són
els que podeu veure a la fotografia).

platges que l’any passat es va
comprometre a dur a terme
l’Ajuntament per fases, tenint en
compte l’estudi que va encarregar la Regidoria de Turisme a
una empresa especialitzada en
el desenvolupament de projectes
turístics. g

En marxa la
campanya
“Menja i guanya!”
Per promoure el consum als establiments de restauració del municipi i fomentar-hi l’activitat econòmica durant
aquests primers mesos de l’any, la Regidoria de Turisme ha tornat a posar
en marxa enguany la campanya promocional “Menja i guanya!”. D’aquesta
manera, els clients que van fer consumicions iguals o superiors a 20 euros
a qualsevol dels bars, restaurants o
establiments de menjar per emportar
que hi ha al municipi el mes de febrer
han pogut participar en el sorteig d’un
smartwatch. Els que ho feu aquest mes
de març, podeu guanyar una tablet; i
una escapada per a dues persones, si
ho feu el mes d’abril.
Com l’any passat, 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 se sorteja
cada mes un val de 30 euros, per utilitzar en qualsevol establiment membre
d’aquesta entitat fins al 30 de juny. Les
bases de la campanya es poden consultar a www.hospitalet-valldellors.cat
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EL MUNICIPI RENOVA EL CONVENI CORNER
AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Aquest acord l’han signat 25 ens turístics i privats de la Costa Daurada per
promocionar-se conjuntament

P

er setzè any consecutiu, diversos organismes, tant de l’àmbit
públic com privat de la Costa
Daurada, entre els quals hi ha
l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, han signat el conveni Corner, encapçalats pel Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona.
L’acord preveu l’assistència
coordinada de tots aquests
ens a diversos certàmens firals i accions de comunicació
conjuntes entre els signants,
que aquest any són 25. En representació de l’Ajuntament,
la regidora de Turisme, Elidia
López, va ser qui va rubricar

20,38% més que l’anterior),
compartit de manera proporcional entre els socis signants.

aquest conveni el passat 18
de gener, al palau de la corporació provincial.

El pressupost global de les accions que s’inclouen en l’acord
és de 345.481,12 euros (un

A més de la presència a fires i
promocions, l’acord Corner també inclou accions de comunicació conjuntes: una campanya de
publicitat tant on-line com off-line
a la ciutat francesa de Bordeus
i la seva àrea metropolitana,
una campanya on-line i off-line
al mercat andorrà, una acció de
comunicació en una revista especialitzada en el sector turístic
del mercat català i una campanya de publicitat en un portal online de prescripció i reserves de
viatges espanyol. g

L’Ajuntament premia els
guanyadors del Concurs de la
foto del mes 2018

El municipi, en una dotzena
de fires turístiques
El passat 18 de gener, la regidora
de Turisme, Elidia López, va lliurar els premis del Concurs de la
foto del mes 2018 als autors de
les imatges escollides i va felicitar-los per la qualitat de les fotografies, que s’han utilitzat per il·
lustrar el calendari de 2019 editat
per l’Ajuntament.
El calendari municipal d’enguany
és un recull de les fotografies més
votades cada mes de 2018 pels
seguidors de Facebook de Turisme
de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors. Cada mes, l’equip tècnic de
la Regidoria de Turisme va escollir
dues imatges del municipi que havien estat publicades a Instagram,
LA
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perquè els gairebé 10.000 seguidors de la pàgina de Facebook de
Turisme poguessin votar quina havia de ser la foto del mes.
En agraïment a la seva participació en aquesta iniciativa i a la
seva contribució a donar a conèixer els encants del municipi, els
igers guanyadors han rebut un lot
de productes de marxandatge de
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors, el llibre de fotografies del
municipi recentment publicat per
l’Ajuntament i Arola Editors; i una
còpia del calendari.
El concurs de la foto del mes
2019 ja està en marxa!

Aquest 2019, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant donarà a conèixer els seus atractius en una
dotzena de fires turístiques. En
vuit d’aquestes, sota el paraigua
del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona. La participació a Vakantiveurs (Utrecht),
que es va celebrar del 10 al 13
de gener, va ser la primera acció de promoció conjunta de la
Costa Daurada i les Terres de
l’Ebre, emmarcada en el conveni
Corner. La segona va ser la Fira
Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, que va tenir lloc del 24
al 27 de gener. A aquesta fira, hi
van assistir l’alcalde, Alfons Garcia; i la regidora de Turisme, Elidia López, que hi van mantenir
diverses reunions de treball enfocades, principalment, a la promoció de Vandellòs i l’Hospitalet

de l’Infant a través de les noves
tecnologies.
També dins del conveni Corner,
el municipi va participar el mes
passat, del 22 al 24 de febrer,
en Navartur (Pamplona) i aquest
mes de març prendrà part en ITB
(Berlín), MITT (Rússia) i B-Travel
(Barcelona). De la mateixa manera, a l’abril assistirà a Kinepolis
(Madrid); i a l’octubre, a WTM
(Londres).
En les fires de Petitàlia (Lleida)
i Sevatur (Sant Sebastià), previstes aquest mes de març, en
canvi, Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant comptarà amb un estand
propi. Igual que en Aratur, la fira
que acollirà Saragossa del 3 al
5 de maig; i en la fira d’Andorra,
prevista del 25 al 27 d’octubre.

Esports
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S’INSTAL·LA DOMÒTICA PER
AUTOMATITZAR L’ACCÉS A LES PISTES
DE TENNIS I PÀDEL MUNICIPALS
L’Àrea d’Esports posa a disposició dels usuaris una app per poder oferir-los aquest millor servei

L

’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha
posat a disposició dels usuaris de
les pistes de tennis i pàdel municipals una aplicació mòbil (app) per poder
fer-ne la reserva. L’objectiu és facilitar-los
un sistema més còmode de reserva i alhora millorar-ne el servei. I és que, per mitjà
d’aquesta app, els usuaris poden obtenir també un codi per accedir a les pistes
reservades, sense necessitat de desplaçar-se fins a la recepció per agafar i tornar-ne les claus.
Perquè això sigui possible, l’Àrea d’Esports
ha instal·lat domòtica a les pistes per crear
un sistema d’accessos i sortides automatitzades a aquestes instal·lacions esportives.
Amb aquest sistema, els usuaris disposen
d’un horari d’obertura de les pistes més
ampli, que és de 8 a 22 hores, tots els dies
de la setmana.
Els usuaris de les pistes només han de descarregar-se l’aplicació mòbil de ReservaPlay
(disponible per Android i iOS), escollir com a
“club” l’opció ESPORTS VANDELLÒS HOSPITALET i registrar-s’hi. Un cop registrats,
poden triar el dia, l’hora i la pista en què volen jugar i fer-ne el pagament, per targeta de
dèbit o de crèdit o carregant el seu moneder
virtual. La modalitat de pagament amb targeta moneder té avantatges. Per cada 10 i 20
euros recarregats, l’Àrea d’Esports n’obse-

quia amb 1 i 3 euros, respectivament. També
hi ha descomptes per als que tenen abonament de raqueta semestral o anual.
En el moment de jugar, els usuaris han
d’obrir l’aplicació ReservaPlay i accedir
a “les meves reserves”, on troben el codi
d’accés que han d’introduir per obrir la
pista reservada.

A l’aplicació s’hi pot accedir a través de
qualsevol dispositiu mòbil o també a través de qualsevol ordinador (en aquest
últim cas, via el web vandelloshospitalet.
reservaplay.cat)
Més informació a l’Àrea d’Esports (977 82 05
23 i esports@vandellos-hospitalet.cat). g

Més millores a les instal·lacions esportives
A més d’invertir en el sistema
d’automatització de les pistes
municipals de raqueta, el consistori ha substituït l’enllumenat
de les pistes de pàdel i del gimnàs de Vandellòs; i de les pistes
de pàdel de l’Hospitalet de l’Infant per LEDS, perquè aquestes
instal·lacions no es quedin sense
llum entre els canvis d’usuaris, tal
com succeïa amb els halogenurs
metàl·lics que hi havia. Aquesta
actuació suposarà una major eficiència energètica.
D’altra banda, properament,
l’Àrea d’Esports arranjarà i adequarà el paviment de la pista de
frontó de la Zona Esportiva Àster
de l’Hospitalet de l’Infant, que per
la seva antiguitat i ús, es troba en
mal estat.

per solucionar el problema de
les fuites d’aigua que pateix;
i del camp de futbol sala de la
Zona Àster, deteriorat pel pas del
temps i l’ús continuat. En aquest
camp de futbol sala s’hi duran a
terme s’hi anivellarà el terrenys
i s’hi canviarà la gespa artificial
per una de nova sense cautxú,
amb un material més sostenible
i ecològic.

Pel mateix motiu, també es
canviarà el paviment de les
tres sales dirigides de la Piscina Municipal Coberta de l’Hospitalet de l’Infant, per un de
continu sense juntes, per dei-

xar-lo igualment en condicions
òptimes.
Així mateix, es realitzaran uns
treballs d’adequació de la piscina municipal de Masboquera,

Totes aquestes millores, incloses
les de la instal·lació de la domòtica a les pistes de raqueta, costaran un total de 140.000 euros,
aproximadament.
D’altra banda, a hores d’ara ja
està aprovat el projecte de climatització del pavelló esportiu de
l’Hospitalet.
LA
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LES EX GIMNASTES D’ELIT ANA
BAUTISTA, TERESA FUSTER,
TANIA LAMARCA I MONTSE
MARTÍN VISITEN L’HOSPITALET
El 22 de febrer, en el marc de la jornada “Esport i art: educant
en valors. La gimnàstica rítmica com a ‘Escola de vida’”

L’Ajuntament lliura la
recaptació de la Cursa
de Sant Silvestre a la
Lliga contra el Càncer
En representació de l’Ajuntament, la regidora d’Esports, Cristina Borràs, ha lliurat
els diners aplegats en la VII Cursa de Sant
Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant a la presidenta de la delegació de la Lliga contra el
Càncer de les Comarques de Tarragona i
Terres de l’Ebre que hi ha al poble, Gemma Arias. Un total de 457 euros recaptats
el passat 23 de desembre amb la inscripció d’un euro per participant que, per segon
any consecutiu, va cobrar l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament a favor d’aquesta entitat; i
amb la venda de dolços elaborats per voluntaris de la Lliga durant la jornada i les
donacions econòmiques fetes per la gent.

Més de 400 inscrits a
l’UT Llastres
La 2a edició de la cursa de muntanya UT
Llastres, organitzada pel Centre Excursionista Serres de Mestral i pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
(CCERV) amb el suport de l’Ajuntament,
es disputarà al nostre municipi els dies
22, 23 i 24 de març. Al tancament de la
revista, ja hi havia més de 400 persones
inscrites a les curses programades en el
marc d’aquesta prova d’ultraresistència
que consta de tres etapes.
Les persones interessades a participar-hi
poden apuntar-s’hi fins al 17 de març, a través del web www.utllastres.com. Poden optar per prendre part en una o algunes de les
sis curses que hi ha previstes per aquests
dies, per separat (la inscripció per a la prova
d’ultraresistència completa, de tres dies, ja
està tancada). Les inscripcions a les curses
infantils, en canvi, es podran fer el mateix 24
de març, a partir de les 10 h, al punt de sortida (la Zona Esportiva Àster de l’Hospitalet).
Més informació a www.cursalaportella.com

LA
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L

es
ex
gimnastes
d’elit Tania Lamarca
(campiona olímpica i
bicampiona del món), Teresa Fuster i Montse Martín (campiones del món
i bicampiones d’Europa
Stuttgart) i Ana Bautista
(campiona d’Europa i ex
seleccionadora nacional)
van visitar l’Hospitalet de
l’Infant el passat 22 de febrer. Ho van fer en el marc
de la jornada «Esport i art:
educant en valors. La gimnàstica rítmica com a ‘Escola de Vida’», organitzada
pel Club de gimnàstica rítmica de l’Hospitalet de l’Infant, amb el patrocini de les
regidories d’Ensenyament i
d’Esports.
Aquesta jornada estava
concebuda com un espai
de trobada i de reflexió
al voltant de l’experiència
vital d’aquestes esportistes, explicada en primera
persona. Tal com van explicar a uns 250 alumnes
(de 5è i 6è de primària de
l’Escola Mestral i de l’Escola Valdelors; i de 1r i 2n
d’ESO de l’INS Berenguer
d’Entença), en les xerrades que van impartir a
l’institut, elles contemplen
el seu pas per la gimnàstica rítmica com «una escola de vida, amb tot el que
això significa –aprenentatge, superació i aportació

en valors a la vida personal i professional–», un
cop retirades de l’esport.
Posteriorment, totes quatre van ser rebudes pels
representants municipals
a la Casa de la Vila; i a
la tarda van assistir a una
exhibició de les gimnastes
del club de l’Hospitalet de
l’Infant al pavelló poliesportiu. La jornada va finalitzar amb una conferència
oberta a tothom, al Teatre

Auditori. Aquesta darrera
activitat es va completar
amb una actuació musical a càrrec del coordinador de la jornada, Manuel
Martín, llicenciat en piano clàssic per l’ESMUC
i professor de l’Escola
Municipal de Música, que
col·labora
regularment
amb entrenadores i tècniques de tots els àmbits de
la gimnàstica rítmica en
l’anàlisi musical i artístic
d’aquest esport. g

L’EUTICHESBOOK 2019, els dies 12 i 13 d’abril
Per als dies 12 i 13 d’abril,
l’Ajuntament i el Club Esportiu Eutiches organitzaran
conjuntament l’EUTICHESBOOK 2019, un esdeveniment motociclista no competitiu per carreteres interiors
obertes al trànsit que travessen les Muntanyes de la
Costa Daurada, els Ports, el
Priorat i les Muntanyes de

Prades. Aquesta serà la segona vegada que el nostre
municipi serà el centre neuràlgic d’aquesta prova, que
l’any passat es va celebrar
per primera vegada a la demarcació de Tarragona.
Les persones aficionades al
motociclisme s’hi poden apuntar, a través del web www.eu-

tichesbook.com, en què s’ofereixen 500 places. El repte és
completar, en un temps de 12
a 14 h, un itinerari “sorpresa”,
que es donarà a conèixer el
12 d’abril. El quilometratge
pot variar entre els 600 i els
700 km. Com a única ajuda,
tindran un llibre de ruta, el roadbook, en què s’indicaran els
controls de pas obligatoris.

Medi ambient i Joventut

Març 2019

DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS S’ESCALFARAN
AMB BIOMASSA FORESTAL EL 2020
El de l’Ajuntament i el del Centre assistencial de Vandellòs

V

andellòs i l’Hospitalet de
l’Infant és un dels nou
municipis de la demarcació on s’implantarà el projecte
“Xarxa de Calor de Proximitat de
la Diputació de Tarragona”, que
preveu la instal·lació de calderes i xarxes de calor en edificis
municipals per produir energia
tèrmica a partir de la biomassa
(estelles de fusta, procedents de
boscos dels mateixos municipis).
Al nostre municipi, s’hi instal·
larà una caldera de biomassa a
Vandellòs per escalfar l’edifici de
l’Ajuntament i l’edifici que acull el
consultori mèdic, la residència i el
centre de dia per a la gent gran i
el Casal d’Avis. Enguany s’iniciarà la licitació de les obres amb la
finalitat que la calor de proximitat
arribi a aquests equipaments municipals l’hivern del 2020.
El projecte es va presentar pú-

de la Unió Europea en el marc
del programa operatiu FEDER
Catalunya (2014-2020). En el
cas de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, tenen un cost de 119.286
€. La Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament hi participen amb un
25% d’inversió, respectivament.

Una sola caldera de
biomassa per escalfar
diferents equipaments
municipals

blicament el passat 15 de gener,
amb la signatura del conveni
entre la Diputació de Tarragona
i els alcaldes dels primers nou
ajuntaments que es beneficiaran
d’aquest sistema d’abastament
energètic més econòmic, sostenible i respectuós amb el medi

ambient (a més de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Gandesa,
Alcover, el Montmell, Horta de
Sant Joan, la Fatarella, la Sénia,
Rasquera i Tivissa).
Les actuacions estan cofinançades en un 50% pels fons FEDER

Les xarxes de calor distribueixen
energia tèrmica. Des d’una única
caldera (alimentada amb biomassa forestal de qualitat) s’escalfa aigua i es condueix per un
entramat de canonades aïllades
que connecten amb els sistemes
de calefacció dels edificis municipals). La caldera de biomassa
que s’instal·larà a Vandellòs estarà ubicada darrere del consultori
mèdic. g

L’Ajuntament i el GEPEC-EdC s’alien per
conservar l’àliga cuabarrada al municipi
L’Ajuntament i el Grup
d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes CatalansEcologistes de Catalunya
(GEPEC-EdC)
s’han compromès a
endegar una línia de
col·laboració que faciliti
l’intercanvi d’informació
i que generi accions de
conservació concretes
sobre el terreny, específicament dirigides a
les poblacions de l’àliga
cuabarrada i al seu hàbitat, i a la biodiversitat
de les forests públiques
i al terme municipi en
general. Aquest és
l’objecte de l’acord que
van signar el passat 8
de febrer, a la Casa de
la Vila, l’alcalde, Alfons
Garcia i el president de
l’entitat ecologista, Andreu Escolà.
L’àliga cuabarrada és el
rapinyaire més amenaçat d’extinció d’Europa i
gaudeix del màxim status de protecció a tota la
Unió Europea. Aquest

Noves sortides per als joves,
amb el Tok’l 2

rapinyaire, com a gran
depredador que és, regula les poblacions d’altres animals, com els
conills, rates o coloms,
que podrien esdevenir plagues amb greus
conseqüències per als
ecosistemes i els conreus. És una espècie
bioindicadora de la qualitat dels ecosistemes.

A Catalunya actualment tenim 78 parelles d’àligues cuabarrades.
D’aquestes,
gairebé el 70% es
troben als espais naturals del Camp de
Tarragona i de les
Terres de l’Ebre (cinc,
en concret, al nostre
municipi).

El nou Tok’l 2, el programa
de sortides semestral, a uns
preus molt assequibles, que
organitzen conjuntament les
regidories de Joventut de
l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp i de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant s’ha
estrenat aquest 2019 amb
la sortida a l’Skating on ice
del Futbol Club Barcelona i
al Museu Blau, el 26 de gener; amb una altra excursió
a Barcelona, per veure l’obra
de teatre La tendresa de Dagoll Dagom, el 16 de febrer;
i amb l’esquiada jove, del
18 al 10 de març (les places
d’aquesta darrera activitat es
van exhaurir el dia d’obrir les
inscripcions).
Per al 6 d’abril, hi ha progra-

mada una visita al Saló del
Còmic, per un preu de 12 euros; i per al 4 de maig, una
sortida a la Ciutat de les Arts i
les Ciències de València, que
costa 25,60 euros.Tancarà
el programa una sessió de
paintball, el 15 de juny (té un
preu de 18 euros).
Totes les sortides estan destinades al col·lectiu de joves
dels dos municipis (nois i noies fins a 35 anys). En cas de
quedar places disponibles,
també s’hi pot apuntar la resta de la població.
Més informació i inscripcions
al Casal de Joves de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
977 56 90 26 i joventut@
vandellos-hospitalet.cat.
LA
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ES CONSTITUEIX LA TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA
És un espai de debat de professionals del sector, tècnics municipals i veïns, per
implementar accions destinades a la millora del benestar de la població

L

a Regidoria de Salut i l’Àrea
Bàsica de Salut (ABS)
han constituït la Taula de
Salut Comunitària. El passat 19
de febrer es va crear oficialment
aquest espai de trobada i de debat de professionals del sector,
de tècnics municipals, d’entitats
locals i de veïns interessats en
aquest àmbit, que es reuniran
amb una periodicitat trimestral,
aproximadament, 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.

integrada pels tècnics municipals,
que valorarà quines polítiques
es podran implementar tenint en
compte els recursos i les competències municipals i que també
farà un seguiment de les propostes d’acció; i una altra formada per
la ciutadania, que posarà de manifest els problemes i necessitats
existents al municipi en matèria
de salut.
«En aquest projecte, la col·
laboració i la coresponsabilitat
són factors clau, perquè es tracta de sumar sinergies, recursos
i programes per assolir un major
grau de penetració en la promo-

La regidora de Salut, Celia Ruiz;
i la representant de l’ABS, Esther
Morales, coordinadora en funcions, seran les encarregades de
coordinar les dues subtaules que
es van constituir. En concret, una

S’edita una guia
bàsica de salut útil per
a les famílies
La Regidoria de Salut ha elaborat una
publicació titulada Salut i Infants. Guia
Bàsica per a famílies, que pretén ser
una eina perquè les famílies coneguin
les malalties més comunes en la infància i els protocols a seguir, en cas que
els seus fills i filles les contreguin.
La guia està formada per diferents fitxes, cadascuna de les quals fa referència a una malaltia. En aquestes fitxes
es detalla la simptomatologia, com es
transmet, quants dies d’incubació té,
quin és el temps de contagi, quan s’ha
de tornar a l’escola, i si és possible, quines precaucions podem prendre.
L’obra es repartirà a les escoles i a les
llars d’infants del municipi en breu.
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ció de la salut», ha explicat la
regidora de Salut, Celia Ruiz. Tal
com ha precisat Ruiz, «l’objectiu
és incidir sobre els condicionants
socioeconòmics, culturals i ambientals, no sobre la salut pròpiament dita, que és competència
de la Generalitat de Catalunya».
Com a exemples de determinants
de la salut sobre els quals es pot
intervenir va posar l’educació,
l’atur, l’aigua i el sanejament, l’habitatge, les condicions de treball,
les barreres arquitectòniques, etc.
Per identificar aquests condicionants que influeixen en la salut i
en la percepció d’aquesta, preci-

sament, la Regidoria de Salut va
encarregar al gabinet d’investigació sociològica i de mercats Ceres
una consulta ciutadana sobre la
salut al municipi. L’enquesta es va
realitzar via telefònica a 500 veïns
empadronats del municipi de 16
anys o més, amb un marge d’error mostral d’un ± 4,3%.
La Taula continua oberta a la
participació ciutadana. Si alguna
persona vol formar-ne part, encara pot incorporar-s’hi. Per fer-ho,
s’ha d’adreçar a la Regidoria de
Salut, ubicada a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou de l’Hospitalet
de l’Infant. g

Principals conclusions de l’enquesta
En termes generals, la població consultada del municipi
destaca principalment per
tenir una bona percepció de
la salut i per ser una població amb poques limitacions
físiques o sensorials i amb
poca incidència de malalties
cròniques.
La població és majoritàriament activa (va a peu freqüentment i fa esport de
manera regular encara que
també utilitza força el cotxe
per fer desplaçaments curts
dins el municipi) i té una alimentació variada i saludable
i un consum no regular d’alcohol. No és fumadora i no
acostuma a prendre altres
substàncies com tranquil·
litzants, o pastilles per dormir,
marihuana o haixix. Quant a
la situació laboral, es reflecteix que la majoria de la gent
està ocupada, seguit dels que
estan jubilats (el percentatge
d’aturats, entre els enquestats, és del 5,5%).

D’altra banda, s’observa
que la gran part de les llars
indiquen tenir una bona
qualitat de l’habitatge (hi ha
una major proporció de llars
amb uns ingressos superiors als 2.400 € que inferiors als 1.800 €). Es valoren
positivament els aspectes i
serveis avaluats del municipi, tot i que la majoria de la
població es considera poc
participativa.
Com a aspectes més negatius, del total de les persones
entrevistades, un 7% manifesta tenir alguna limitació
física o sensorial (entre les
limitacions destaquen aquelles relatives a la mobilitat o
limitacions greus a la vista).
Un 13% d’aquestes persones amb alguna limitació declara no tenir ajuda i necessitar-la; mentre que un 40%
diu que no disposa d’ajuda,
però que de moment no la
necessita (cal preveure que
la puguin tenir en un futur).

Aquells amb un pitjor nivell
d’activitat física i esportiva i
una alimentació menys variada i saludable són principalment els joves (estudiants o ocupats) amb nivell
alt d’estudis i d’ingressos a
la llar. S’observen conductes de risc de consum d’alcohol en bevedors de caps
de setmana, sobretot entre
els homes amb un nivell
d’ingressos alts. Pel que
fa al consum d’altres substàncies, cal destacar el
consum de tranquil·litzants
o pastilles per dormir entre les dones majors de 51
anys, amb nivells d’estudis
i d’ingressos a la llar baixos.
Altres dades destacades són
que el 13% de la població
viu sola i que un 4% disposa
d’uns ingressos totals de la
llar inferiors o iguals a 600€.
Les llistes d’espera al metge
és el servei pitjor valorat del
municipi.

Entitats
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA PLATJA
NATURISTA DEL TORN

A

mb l’objectiu de defensar
la pràctica del nudisme a
la Platja del Torn de l’Hospitalet de l’Infant i de protegir l’espai i el seu entorn, l’any 1989 una
vintena de famílies que freqüentaven aquest espai van decidir crear
l’Associació d’Amics de la Platja
Naturista del Torn.
En aquella època i, segons explica el president de l’entitat, Manel
Mondéjar, es trobaven amb una
administració contrària al nudisme i amb que el propietari del

terreny que envolta a la platja els
posava obstacles a l’accés. Amb
l’entitat constituïda, van treballar
per fer front a aquesta situació,
amb iniciatives com una recollida
de signatures per aconseguir reobrir el camí per accedir a la platja.
I també es dedicaven a realitzar
«tasques manuals i diàries que no
assumia l’administració com, per
exemple, la col·locació de papereres o la realització de tasques de
neteja», segons apunta Mondéjar.
Amb els anys, però, la seva raó de

ser va anar evolucionant i es van
poder centrar en la preservació de
la platja i el seu entorn com a espai
lliure de contaminació i a promoure
la pràctica naturista entesa com la
identificació plena de l’ésser humà
amb el seu entorn, basat en el respecte i l’amor de la natura, tal com
consta en els estatuts de l’entitat.
Actualment, l’associació compta
amb socis de Reus, l’Hospitalet,
Barcelona, Madrid, Saragossa,
València, Holanda, França i Alemanya. Tot ells es poden benefi-

DADES DE L’ENTITAT
President: Manel Mondéjar
Vicepresident: Joan Cambray
Secretària: Paulina Fausté
Tresorer: Carmelo Aldea
Vocals: Joan Porta, Anton
Guasch, Carles Brei, Estel
Mondéjar, Maria Rosa
Boqueras i Paco Felip
Correu electrònic:
aapntorn@hotmail.com
Facebook: @aapntorn
Telèfon: 630250176
Adreça: Apartat de correus 96
Número de socis: 261
famílies (que equivalen a unes
460 persones)
Quota: 95 euros d’inscripció,
el primer any; i 25 euros
anuals, els successius, per
família.
Data de fundació: març
de 1989
Principals activitats: la
preservació com a espai
natural lliure de contaminació
de l’àrea costera i de l’entorn
immediat a la Platja del Torn;
i la promoció de la pràctica
naturista.
ciar de diversos avantatges com
descomptes en càmpings o piscines naturistes o accés a tots els
centres naturistes europeus homologats per la Federació Naturista Internacional FNI-INF. g

Cuina

Conill amb cargols
CUINER: Núria Muntané i Marc Piñas Muntané • ESTABLIMENT: El Rebost de la Nuri

INGREDIENTS

Per a 5 o 6 persones:
- 1 ceba grossa
- 1 pebrot italià
- 1 branqueta de julivert fresc
- 3/4 kg de cargols vinyals
- 1 conill a trossos
- 1 got de vi blanc
- 5 alls
- 5 ametlles torrades
- 5 avellanes torrades
- 1 branca de farigola
- 1 branca de romaní
- 1 cullerada petita de pebre
- 1/4 l d’aigua
- 0,3 kg de tomàquet fregit
- oli
- sal

ELABORACIÓ
Salem i sofregim el conill fins que estigui daurat i el reservem. A l’oli de
fregir el conill, hi posem la ceba i el
pebrot i ho deixem coure. Al cap d’una
estona, hi afegim el got de vi i quan el
sofregit estigui ben cuit, hi afegim el
tomàquet.
Al morter piquem els alls, el julivert, les
avellanes i les ametlles. Hi podem afegir també una cullerada de farina. Hi
posem també l’aigua, ho remenem bé i
tot seguit ho posem a la cassola. Quan
estigui la salsa, hi afegim el conill i els
cargols (que prèviament haurem bullit
amb les herbes: la farigola, el romaní i
el pebre, durant 5 minuts). Ho deixem
que faci “xup xup” i ho rectifiquem de
sal. Quan el conill està tendre, ja està
llest per servir.
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Comunicació
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Montse Martín i Tania Lamarca,
ex gimnastes d’elit

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

Un dia abans de la jornada que van protagonitzar un grup de gimnastes
d’elit a l’Hospitalet (com us expliquem en la pàg.16), dues d’elles,Tania
Lamarca (campiona olímpica a Atlanta 1996 i bicampiona del món a
Viena 1995 i a Budapest 1996) i Montse Martín (campiona del món a
Atenes 1991 i bicampiona d’Europa Stuttgart 1992) van concedir una
entrevista a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i a la Televisió de Vandellòs.
Aquí en teniu un extracte:

Quina ha estat la vostra trajectòria fins a
ser campiones?
Montse: Jo vaig començar amb la gimnàstica rítmica quan tenia cinc anys i als tretze,
em va convocar la selecció espanyola júnior.
A partir de llavors, vaig competir amb la selecció i vam començar a guanyar molts títols,
una època daurada. Fins i tot vam arribar a
ser campiones del món de conjunt. I cap als
18 anys em vaig retirar.
Tania: Malgrat que els meus inicis van ser
similars als de la Montse, quan el conjunt del
que formava part va començar a competir, la
rítmica ja era modalitat olímpica i això ens

va permetre anar als jocs olímpics d’Atlanta
i aconseguir la primera medalla d’or en gimnàstica rítmica a Espanya.
Montse, parla’ns del llibre Pinceladas de
rítmica que presenteu al nostre municipi.
La 2a edició es va publicar l’abril de 2018 i
ja s’ha esgotat...
Montse: Unir la rítmica i l’art era una necessitat personal. Volíem explicar la història
de la rítmica des dels seus inicis fins a l’actualitat i jo tenia clar que era un projecte
que volia fer amb el meu germà. Ell és una
persona que coneix perfectament la rítmica, i vam pensar que aquest esport necessitava un llibre que donés a conèixer la seva
història, l’experiència dels grans referents...

Torna el programa
“Criatures” a la Televisió
de Vandellòs
L’equip de la Televisió de Vandellòs està preparant una nova
edició del programa “Criatures”, que va produir i emetre per
primera vegada l’any 2013. En aquesta ocasió, es titularà
“Criatures 2.0” i pretén ser un espai en què nens i nenes
de les escoles del municipi donin la seva visió particular sobre diversos temes d’actualitat com, per exemple la política
municipal, l’alimentació o la igualtat de gènere. Actualment,
la Televisió de Vandellòs està gravant els alumnes dels diversos cursos que participen al programa. Un cop estigui
enllestit, el programa s’emetrà un dia a la setmana després
dels informatius de les 17, de les 20, de les 22, i de les 00
hores.
LA
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Documentar-ho tot i saldar el deute amb les
gimnastes. I és que, moltes d’elles van ser
número un i van aconseguir coses molt importants que es desconeixen fins i tot dins de
la mateixa rítmica.
Quin és el consell que li doneu a les gimnastes que comencen ara?
Tania: Que s’ho passin súper bé, que experimentin, que facin amigues... Perquè la
rítmica és molt de fer pinya, de compartir,
d’aprendre molts valors. Fallar no és dolent,
dels errors s’aprèn i moltes vegades un grapat
d’errors corregits porten a l’èxit. No estem
acostumats que ens diguin que fallar és un
aprenentatge i, que amb feina i esforç, l’èxit
arriba.

Els periodistes Carles Bosch i
Lídia Prádanos, en les properes
Jornades de la comunicació
Segons ha avançat Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, que juntament amb el
Campus Extens de la URV organitza les Jornades de la comunicació
al nostre municipi, per aquesta 7ª
edició, prevista per al mes d’abril,
ja han confirmat la seva participació
com a ponents Carles Bosch i Lídia
Prádanos.

guanyat un Gaudí pel documental
Petitet. Ha estat un dels fundadors
de programes com 30 minuts i Sense ficció per a TV3.La seva activitat
en aquest programa com a reporter de guerra li va valdre un Premi
Ondas Internacional pel reportatge
Txecoslovàquia: el cor de la revolta
l’any 1990.

Carles Bosch va ser nominat a
l’Oscar per Balseros i va guanyar
un Goya i un Gaudí per Bicicleta, cullera, poma. Recentment, ha

Lídia Prádanos és una periodista de
llarga trajectòria a Catalunya Ràdio.
De fet, és una de les veus històriques i una de les cares del 3/24.

Serveis

Març 2019

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL

DEMOGRAFIA

Horaris d’hivern: del 12 de setembre de 2018 al 22 de juny de 2019

NAIXEMENTS:
Max Figueras Rovira,  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/11/2018
Lúa Maya Ramos,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/12/2018
Lucía Chies Pérez,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/12/2018
Lara Chies Pérez,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/12/2018
Àlex Alcait Fernández,  . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/12/2018
Yeray Marrero Gómez,  . . . . . . . . . . . . . . . . 03/01/2019
Nour Balkouz Bouchtaoui,  . . . . . . . . . . . . . . 04/01/2019
Unai Gil Couñago,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/01/2019
María Bardón Crespo,  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/01/2019
Luna González Galan, . . . . . . . . . . . . . . . . .17/01/2019
Elsa Campoy Martín,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/01/2019
Sergi Fornós Fontarosa,  . . . . . . . . . . . . . . . 06/02/2019
Arlet Lukyanchuk,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/02/2019
DEFUNCIONS:
Juan Galvez Perelló,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/12/2018
Alfredo Burata Castellnou,  . . . . . . . . . . . . . 21/12/2018
Rafael Valle Fernández,  . . . . . . . . . . . . . . . 22/12/2018
Esteban Margalef Guirro,  . . . . . . . . . . . . . . 04/01/2019
Juan Bautista Jardí Poyo,  . . . . . . . . . . . . . . 12/01/2019
Dolores Alcántara Delgado,  . . . . . . . . . . . . 14/01/2019
Montserrat Canals Puig,  . . . . . . . . . . . . . . . 16/01/2019
Maria Elena Pascual Brull,  . . . . . . . . . . . . . 19/01/2019
Enrique Tejero Sánchez,  . . . . . . . . . . . . . . . 26/01/2019
Gaston France,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/01/2019
Maria de la Asunción Canals Estebanell,  . . 06/02/2019
Teresa Gil Saladié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/02/2019
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Dades actualitzades 22/02/2019
L’Hospitalet de l’Infant  . . . . . . . . . . . . . . 5.392
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Masboquera
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
BUS
MUNICIPAL
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
BUS MUNICIPAL
Població
disseminada . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.547
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9:00
10:55

AjuntamentD’HIVERN
de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
DEL 12 DE SETEMBRE 2018
Antena del Coneixement URV ........... 670 50 21 77
BASE.....................................................
977 82 34 59
DEL
DE SETEMBRE
2018
AL 22
DE12
JUNY
DE 2019
Biblioteca de l’Hospitalet ................. 977 82 21 22
Biblioteca
Vandellòs
................... 977 82 45 12
AL 22 de
DE JUNY
DE 2019
Ca la Torre ........................................ 977 82 08 37
CAP
L’Hospitalet
................................ 977 82 03 36
El bus
municipal
és un servei
Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
gratuïtEldebus
l’Ajuntament
Vanmunicipal
ésdeun
servei
Fax Casa
de la Vila
de
l’Hospitalet . 977 82 39 00
dellòs
i
l’Hospitalet
de
l’Infant.
Casal
d’avis
de l’Hospitalet
............. 977 82 31 21
gratuït
de l’Ajuntament
de VanCasal d’avis de Vandellòs ................ 977 82 43 64
dellòs
i
l’Hospitalet
de
l’Infant.
Respecteu-lo
Casal Hifrensa l’Hospitalet................ 977 82 30 06
Casal
de Masboquera ....................... 977 82 43 44
Respecteu-lo
Casal de Masriudoms ...................... 977 82 44 10
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Centre de dia de l’Hospitalet ........... 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
Comaigua (Avaries) ........................... 900 10 03 42
Emergències.......................................................
112
Endesa (Avaries) ............................... 800 760 706
Escola de Música (Vandellòs) .............977 82 42 34
Escola de Música (l’Hospitalet) ..........977 82 37 14
Escola Mestral (l’Hospitalet) ............. 977 82 31 90
Escola Valdelors (Vandellòs) ............ 977 82 40 14
Farmàcia Aragonès ............................ 977 82 30 59
Farmàcia Gavaldà .............................. 977 82 41 64
Hifrensa (Alberg /Bar) .......... 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INS Berenguer d’Entença ................... 977 82 04 27
Llar d’Infants Sol i Vent (l’Hospitalet) ..977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets (Vandellòs)..... 977 82 40 03
Notaria ................................................. 977 82 34 77
Oficina de Turisme ............................. 977 82 33 28
BUS
MUNICIPAL
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
HORARI
Ràdio l’Hospitalet ............................... 977 82 00 14
Tanatori
municipal .............................. 977 36 02 81
D’HIVERN
Telefònica (Avaries) .........................................1002
de Vandellòs
DELTelevisió
12 DE SETEMBRE
2018 ......................... 977 82 43 60
Viver d’Empreses (IDETSA).................. 977 82 08 20
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CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT: Telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (L´Hospitalet).
Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal
d´Atenció Ciutadana (OMAC) virtual i a altres webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat

AL 22 DE JUNY DE 2019

El bus Municipal és un servei
gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
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NADAL

L’Home dels Nassos a Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ

L’Home dels Nassos a l’Hospitalet. Foto: ROGER SALADIÉ

Mapping nadalenc. Foto: JUDIT BRÚ

XXI Pessebre dels Estels. Foto: ROGER SALADIÉ

Els Reis Mags a l’Hospitalet. Foto: TEO CASTILLO

Esperant els Reis Mags a Vandellòs amb les atxes enceses. Foto: TERE COLL

Els Reis Mags a Masriudoms. Foto: DORA ANGUERA
LA
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Els Reis Mags a Masboquera. Foto: ROGER SALADIÉ
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ACTES DESTACATS

Acte institucional de la Festa de Santa Àgueda a l’Hospitalet, amb les “alcaldesses” i “regidores” de 2018 i 2019 i la dona més gran homenatjada. Foto: B.H.

XV Festa de l’Oli de Vandellòs. Foto: JUDIT BRÚ

Homenatge a quatre empleats municipals que s’han jubilat. Foto: B.H.

Xerrada de Javier Castelo dins del Cicle de curiositats científiques. Foto: JUDIT BRÚ

Presentació de les noves parelles lingüístiques. Foto: JUDIT BRÚ

Campionat de Catalunya júnior de judo, a l’Hospitalet. Foto: ROGER SALADIÉ

Visita dels alumnes de 3r de l’Escola Mestral a la Casa de la Vila. Foto: B.H.
LA
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LA Foto històrica
REVISTA

El rentador de Mas Valentí, Vandellòs, a la dècada de 1920. Foto cedida per Josefa Auví Bes a l’Arxiu municipal

