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LA DITA

“Déu ens guard de tot mal i de 
les ratxes del mestral”

El passat 2 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat publicava 
l’acord del Govern de la Generalitat en què es declara Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Monument Històric, 
l’antic hospital de l’Hospitalet de l’Infant i se’n delimita l’entorn de 
protecció.

El mateix acord assenyala que l’edifici gòtic és comparable a les mu-
ralles de Santes Creus i Montblanc, mentre que com a tipologia 
hospitalària medieval és un exemplar únic tant a Catalunya com a 
la resta d’Europa.

No cal que us digui que aquest reconeixement ens omple d’una 
immensa satisfacció per veure culminat un procés de molts anys, de 
molts esforços, de grans inversions i d’una gran tasca museïtzadora 
i divulgadora.  Per aquest motiu, volem fer extensiu el nostre agraï-
ment a totes les persones i institucions que han permès arribar a aquesta declaració.

Tan important com la qualificació patrimonial rebuda, és la valorització que el món del coneixement ens 
aporta i l’orgull i l’autoestima que el mateix ens ha donar tant als fills de l’Hospitalet -de moltes genera-
cions o als que ho són de forma més recent-, als nouvinguts o als visitants.

No obstant això, aquesta declaració ens presenta nous reptes, tant a nivell públic com privat. Esperem 
que les actuacions futures dels uns i dels altres estiguin a l’alçada que el monument, el poble i la seva gent 
es mereixen. 

Aquesta circumstància no ens atura en la tasca patrimonialitzadora del nostre ample llegat de diferents 
períodes històrics. Ara, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat, estem tre-
ballant per aconseguir una declaració similar de l’obra de Bonet Castellana al poblat Hifrensa, d’un dels 
primers conjunts que podran aconseguir aquesta protecció de l’arquitectura contemporània.

Felicitats a tots els que sempre heu pensat que aquest poble tenia un passat digne dels pobladors d’ahir, 
d’avui i de sempre.

PATRIMONI I ORGULL

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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L´EQUIP DE GOVERN L´OPOSICIÓ
1a tinent d’alcalde. 
Regidora de 
Serveis Socials i 
Igualtat, Esports; 
i Mitjans de 
Comunicació. 

 2a tinent d’alcalde. 
Regidora de 
Turisme i Festes; i 
Obres i Serveis.

Regidor d’Hisenda 
i Recursos 
Humans; Seguretat 
i Protecció Civil.
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d’Administració; 
Salut Pública i 
Medi Ambient; i 
Joventut.
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(PSC)
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Celia Ruiz Espejo 
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Mònica Boquera 
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(PDeCAT)

 3a tinent d’alcalde.
Regidora 
d’Ensenyament; i 
Cultura i Patrimoni

4t tinent d’alcalde. 
Regidor d’Empresa, 
Comerç i Energia; 
i Ocupació i 
Emprenedoria. 

Núria Ortiz 
(PSC)

Miguel A. Garcés 
(PSC)

Belén Lavilla 
(PDeCAT)

Manel Barceló 
(ERC)

Jaume Ciré 
(ERC)

Sílvia Pujol 
(PP)
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MIGUEL ÁNGEL GARCÉS

Entrevista

Segons ha dit en més d’una ocasió, la formació 
és un dels principals eixos de treball de l’em-
presa municipal IDETSA…
Sí, creiem que la formació és clau perquè les perso-
nes puguin desenvolupar el seu potencial al mercat 
laboral i estar al terreny de joc. Per aquest motiu, 
concentrem els nostres esforços, sobretot, a formar 
aquelles  amb un nivell d’estudis baix o mitjà, que 
tenen més dificultats a l’hora de ser contractades. 
La nostra prioritat és trobar empreses que oferei-
xin feines de qualitat i estables als ciutadans. Amb 
aquesta finalitat, posem a disposició  dels veïns, al 
Viver d’empreses, cursos dels sectors amb més po-
tencial de creixement al municipi, com ara el tec-
nològic, l’agroalimentari, el logístic, el comercial, 
el del servei a les persones i el de seguretat privada.

L’oferta formativa d’aquest quart trimestre de 
l’any és molt àmplia.
La vintena de propostes són el resultat dels sugge-
riments de l’alumnat, de les persones usuàries de 
la Borsa de Treball municipal i de les tres associa-
cions empresarials del nostre municipi. Cal tenir 
en compte, també, que IDETSA, com a centre 
homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), pot oferir cursos de formació ocupacional 
amb certificat de professionalitat. A més, des del 
17 de maig, està inscrit com a centre de formació 
del personal de seguretat privada. I des de finals 
de l’any passat, és centre col·laborador, reconegut 
per la Generalitat, de l’ACTIC, és a dir, un punt 
d’avaluació de l’Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(ACTIC).

I, pel que es veu, cada cop col·laboreu més amb 
altres entitats del territori, oi?
Creiem que per promoure l’ocupació i el desen-
volupament local efectiu al Camp de Tarragona, 
els agents socioeconòmics públics i privats hem de 
treballar en xarxa i cooperar. Per això, el passat 19 
de setembre, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant, el Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà i resta de consistoris que l’any passat 
vam signar la Declaració de Cessetània (Tarrago-
na, Reus i Valls) vam ratificar el nostre compro-
mís de desplegar planificacions estratègiques i es 
segueixen mantenint les reunions conjuntes dels 
tècnics de cada municipi. Altres entitats, com ara 
la MIDIT, també s’hi han adherit i d’altres estan 
pendents de ratificar l’acord. I a més mantenim 
els convenis amb la Xarxa Emprèn de la Gene-
ralitat, juntament amb l’Ajuntament de Cambrils 
i el Consell Comarcal del Baix Camp; i des del 
mes de juny formem part del registre d’entitats 
de formació programada per a les empreses de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Em-
pleo (FUNDAE), per la qual cosa podem oferir 
formació bonificada a les empreses del territori.

què deixarem carrets de la compra als usuaris del 
pàrquing municipal, per facilitar que puguin fer 
compres. 
I aprofito per recordar que per cada 20 euros de 
compra el mateix dia a les botigues, s’obté una 
hora gratuïta al pàrquing municipal.

Parlem ara del polígon Les Tàpies. Hi teniu 
prevista alguna millora?
Cada any destinem una partida pressupostària a 
mantenir-lo en bon estat, per atreure inversors i 
mantenir els empresaris que ja hi estan instal·lats. I 
continuarem millorant-hi els serveis: la vialitat, la 
senyalització... Com a novetat, hem demanat una 
subvenció a l’Institut Català d’Energia per instal-
lar dues noves electrobenzineres: una davant el 
Viver d’Empreses; i l’altra, entre els centres comer-
cials del Lidl i del Mercadona. A l’estació per a la 
recàrrega ràpida de vehicles elèctrics que hem po-
sat en servei al centre de l’Hospitalet, s’hi han fet 
ja una cinquantena de recàrregues. I també com a 
xifra destacada, 7 vehicles elèctrics s’han adherit al 
sistema de recàrrega gratuïta del primer any!

Com li va a IDETSA, com a operadora de tele-
comunicacions?
Actualment té 463 clients de fibra òptica: 423 re-
sidencials, entre els quals hi ha 44 petites empreses 
i comerçós del municipi; i 40 empreses del polí-
gon. La seva fita és arribar als 500 usuaris aquest 
2018.

També voleu estrènyer les relacions amb els 
empresaris locals...
Aquest segon semestre de l’any convocarem la 
segona Taula d’Empresaris del municipi i repren-
drem el projecte «Apadrina una entitat!», enca-
minat a reforçar els vincles entre els establiments 
comercials i les associacions locals, per valorar-ne 
l’impacte d’aquesta iniciativa que van proposar els 
comerciants i iniciar noves accions entorn al treball 
col·laboratiu. La feina de l’agent de desenvolupa-
ment local que tenim al Viver d’Empreses, con-
tractada amb una subvenció del SOC, servirà per 
aprofundir en aquesta millora de la col·laboració 
público-privada; i continuarem desenvolupant el 
pla de dinamització comercial amb la implicació 
del sector.

Com van els preparatius de la IV Nit del Co-
merç del Camp de Tarragona, que se celebrarà 
a l’Hospitalet de l’Infant?
Molt avançats, perquè està prevista per al proper 
20 d’octubre, al Centre de Visitants de l’Hospi-
tal del Coll de Balaguer. Es calcula que aplegarà 
unes 200 persones i pensem que servirà per di-
namitzar i promocionar el municipi i per posar 
en valor el comerç. En aquest acte, es premiaran 
establiments, persones, entitats i institucions per 
la seva trajectòria, antiguitat o iniciatives en favor 
del comerç.
D’altra banda, per promoure el comerç local, 
en breu posarem en marxa una campanya amb 

La diversificació econòmica, la captació d’inversions i la generació 
d’ocupació al municipi són els grans objectius que es planteja l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, encapçalada pel regidor Miguel 
Ángel Garcés. Per aconseguir-los, posa el seu esforç a donar serveis 
i facilitats als emprenedors i als empresaris locals; i a oferir una oferta 

formativa, adaptada a les necessitats del mercat.

La nostra prioritat és trobar 
empreses que ofereixin feines de 
qualitat i estables als ciutadans “ “

ENTREVISTA AL REGIDOR
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Des que el PSC governa al mu-
nicipi són diverses les queixes 
que s’han manifestat a través 

de la recollida de signatures.
Fa anys un grup de persones 

demanaven que es tornessin a fer 
“vaquilles” per la  festa major de 
l’Hospitalet. Més recentment, es 
van presentar a l’Ajuntament més 
de 300 signatures demanant solu-
cionar el problema de la recollida 
d’excrements de gossos al carrer, i 

a Masboquera s’hi van reunir més 
de 140 signatures per canviar de 
lloc els contenidors soterrats que 
l’equip de govern acabava de posar 
just al costat de la piscina. Aquestes 
iniciatives han estat menystingudes 
pel PSC i la FIC; no fent cas als ve-
ïns o no donant solucions. Potser 
perquè la petició o queixa afectava 
la seva gestió? 

En canvi, en el tema sanitari 
l’any 2011 es van recollir 3.000 sig-

natures contra el tancament del CAP 
i aquest estiu 1.100 signatures in-
sistien en aquest tema. En aquests 
casos, l’alcalde i regidors del Govern 
s’hi han bolcat: han promogut la re-
collida de signatures i enviat notes 
de premsa. Ha sortit la notícia als 
diaris, ràdio i TV, han concedit en-
trevistes, etc. Clar que la queixa no 
anava contra ells; els “dolents” de la 
pel·lícula eren la  Generalitat i l’em-
presa gestora del CAP. Ja al 2011 

la recollida de signatures va estar 
qualificada com un èxit per l’ alcalde 
i resta de regidors. També diuen que 
ha estat un èxit la d’aquest estiu; tot 
i que s’han recollit prop de 2.000 sig-
natures menys que fa 7 anys. El cert 
és que malgrat aquests “èxits”, el 
CAP continua tancat a les nits. Pot-
ser per solucionar els problemes del 
municipi no sempre n’hi ha prou amb 
diners i arsenal mediàtic; de vegades 
es requereix saber negociar.

Sense adonar-nos-en ha passat 
l’estiu i tornem a començar un 
nou curs, tant escolar com polí-

tic. Pel que fa al curs escolar, aquí al 
nostre municipi s’inicia amb les noves 
instal·lacions de l’Escola de Música 
Municipal Xavier Barceló, que des-
prés de la seva ampliació i rehabilita-
ció ha aconseguit que el centre pugui 
donar cabuda a tots els alumnes i 
que els professionals que hi treballin 
ho puguin fer en unes millors condici-

ons. Pel que fa als centres educatius 
de primària, també s’han fet obres de 
manteniment i millora. 

Quan tingueu a mans aquesta 
revista, ja s’hauran iniciat totes les 
propostes d’activitats que des de les 
diferents regidories de l’Ajuntament 
s’organitzen. Les propostes van des 
d’activitats esportives a activitats de 
formació per poder donar resposta 
a les necessitats que, des dels més 
petits fins als mes grans, podem te-

nir tant per millorar la nostra formació 
com la nostra qualitat de vida amb la 
pràctica de l’esport. 

Pel que fa al curs polític a Ca-
talunya, comença amb els aniversaris 
d’unes dates i uns fets que han aca-
bat en un camí que només es pot re-
soldre d’una manera, amb diàleg. Es 
per això que el nostre grup municipal 
ens refermen amb el que vam dir ara 
fa un any: “l’única solució política pas-
sa pel diàleg, la defensa dels drets i 

les llibertats individuals i col·lectives 
i el respecte democràtic a les perso-
nes i institucions, així com el nostre 
rebuig a les actuacions policials del 
dia 1 d’Octubre”. 

A nivell municipal, ara cal fer un 
repàs del que queda pendent de fer i 
començar a preparar els pressupos-
tos de l’any 2019, una nova edició 
dels pressupostos participatius i con-
tinuar treballant per la qualitat de vida 
dels nostres veïns veïnes. 

NOU CURS 

RECOLLIDA DE SIGNATURES; QUAN NO TOTES VALEN IGUAL

Cristina Borràs

A ra fa un any del referèndum 
celebrat a Catalunya per 
la independència i des del 

grup municipal d’Esquerra volem 
recordar aquesta data.

En primer lloc, per la trans-
cendència política del referèndum. 

També per la gran capacitat de les 
institucions i la ciutadania per or-
ganitzar i celebrar la votació amb 
les forces de l’Estat Espanyol en 
contra. Malgrat la persecució poli-
cial i la repressió vam votar. Tam-
bé és una data remarcable pel que 

ens ha portat després: més repres-
sió, anul·lació del govern demo-
cràtic i cop d’estat, presos polítics 
i més.

També creiem oportú recordar 
que la gent de Vandellòs no va 
poder votar al seu poble perquè 

l’equip de govern no va cedir cap 
local.

Des d’aquí, el nostre agraï-
ment als que vau fer possible 
aquell magnífic dia i als que treba-
lleu per mantenir aquell llegat.

Aunque no es bueno hablar de 
uno mismo, a veces es necesa-
rio destacar lo que se ha hecho, 

sobre todo si se ha hecho bien. El par-
tido que represento atravesaba hace 
pocos meses una etapa muy delicada. 
Con el problema catalán enquistado, 
diversos frentes judiciales abiertos, y 
una sensación de fin de ciclo acen-
tuada por los furibundos ataques de 
una prensa cada vez más agresiva, 
el ambiente era de todos contra el PP. 

Incluso aquellos que en teoría eran 
socios rompían su palabra y decidían 
dejar de apoyar al Gobierno, con la ex-
cusa de una sentencia que en ningún 
caso condenaba al PP a nada, aunque 
a algunos les hubiese encantado que 
así fuera. El resultado, por todos co-
nocido: una moción de censura y la 
creación de un gobierno socialista que 
pierde credibilidad y prestigio a pasos 
agigantados cada día que pasa, ma-
niatado por sus componendas con los 

populistas y los independentistas.
El PP acomete la tarea de bus-

car un nuevo liderazgo, que al final 
se convierte en duelo entre Soraya y 
Casado. La primera representaba la 
continuidad; el segundo, la regenera-
ción. Y los compromisarios escogimos 
el cambio.

Pablo Casado representa lo me-
jor de los principios e ideales que ha-
cen del PP uno de los partidos más 
potentes no sólo de España, sino de 

Europa, y que le han llevado en va-
rias ocasiones a gobernar, siempre en 
condiciones adversas y siempre con 
excelentes resultados para la ciudada-
nía. La prueba de que Casado es el 
mejor candidato es la infame cacería 
a la que se le ha sometido, y de la que 
saldrá sin mácula habiendo dado la 
cara desde el primer momento. Incluso 
la Fiscalía del Supremo reconoce que 
no hay sospecha sobre sus estudios. 

Otros no pueden decir lo mismo.

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

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

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

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet 

Comença la tardor i acaba l’estiu. 
Hem tingut una campanya turística 
prou satisfactòria.

Vull  destacar el bon estat en què 
s’han mantingut les platges durant aques-
ta temporada. També vull fer esment als 
bons resultats assolits en tots els actes 
de la Festa Major de Sant Roc, que s’han 
perllongat quasi bé una setmana i  també 
formen part del nostre actiu turístic.

Cada vegada més, els nostres visi-
tants són més exigents per escollir la des-

tinació turística, fet que ens obliga a su-
perar-nos any rere any, perquè el sector 
turístic, al nostre municipi, representa una 
important aportació al PIB, i coneixem la 
seva importància. 

Evidentment que tot pot ser mi-
llorat, i per això que aquests departa-
ments, amb mi al cap  davant, treba-
llem i ens esforcem per rectificar allò 
que no agrada, i mantenir i millorar la 
correcta gestió de les nostres àrees.

A nivell personal, continuaré trepit-

jant els carrers, escoltant, parlant i ve-
ient el poble, per així rebre de primera 
mà les queixes o suggeriments que em 
vulgueu fer i per aclarir dubtes que dia 
a dia van sorgint al veïnat. Això ens aju-
da a millorar la nostra gestió.

Parlar cara a cara amb les perso-
nes  al carrer  és el que més em satisfà 
com a regidora, càrrec elegit amb els 
vots del poble a qui els polítics li devem 
tot i que massa sovint molts polítics 
obliden.

I ara que ja s’estan preparant 
les properes eleccions municipals, 
us demanem que sigueu ben crítics 
amb la meva gestió, que em comen-
teu allò que no us agrada, que em 
doneu la vostra opinió per poder mi-
llorar-la.

Jo sí que sé d’on vinc, sé que el 
pas per la política és efímer i també 
sé que tot està en mans del poble. En 
aquest i d’altres aspectes de la vida, si 
el poble vol, el poble pot.

Mònica Boquera

1 ANY DE L’1-O

EL EFECTO CASADO

TOT ÉS MILLORABLE

Manel Barceló

Sílvia Pujol

Elidia López
Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet
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«ÉS VENGUT A PLAER A LA MOLT ALTA 
SENYORA DONA NA BLANCHA, PER LA GRÀCIA 

DE DÉU, REYNA D’ARAGUÓ »

Blanca d’�n��� �����l�� ����� ��� la �������n��� �����l�� ����� ��� la �����������l�� ����� ��� la ���������l�� ����� ��� la ��������l�� ����� ��� la ������
na filla d�l ma�r�m�n� ��rma� ��r Carl�� II �l 
Coix� r�� d� ����l�� � Mar�a d’H�ngr�a. El �9 
d’�c��br� d� ��95 �a c�n�ra�r� ma�r�m�n� 
amb �l r�� ca�al� Ja�m� II el Just� a la canò�
n�ca d� San�a Mar�a d� V�lab�r�ran. Ell ��n�a 
��n�������� any�; �lla n�mé� d��z�.

L’�nllaç �a ��c�n�ficar la fi d’�n llarg c�n�
fl�c�� q�� ha��a �n�r�n�a� �l ca�al barc�l�ní 
amb la c�r� na��l��ana d�l� �n���. P�rò ��� 
� �rac�ar��� d’�n ca�am�n� d� c�n��n�èn�
c�a� l�� ��n�� d�c�m�n�al�� ��m�r� ������
d��� r���l�n q�� la �ar�lla �� �a ����mar d� 
d�bò. �� �nd�bad�� �an ��n�r d�� fill�. Una 
x��ra ��r�r�n�n�� ��rò �����r n� �an� q�an 
��br�n�m q�� la ma���xa Blanca ha��a ��n�
g�� �r��z� g�rman�.

El� c�n��an�� �mbara���� d� la flaman� r���
na� a ��c a ��c l� �an anar a��bl�n� la �al��. 
P����r ��r a�xò� � �����r ��r la ��ndènc�a 
malal����a d�l ��� mar�� —q�� ����n� �a��a 
d’h�m�rr��d��—� l�� ��r��� d�l �ala� r��al 
�� �an �br�r d� ba� a ba� al �r����g�ó� m��g� 
d’�r�g�n �al�nc�� �rna� d� V�lan��a. �q���� 
c�m�ag�na�a la �a�ca d� �r������r d� m��
d�c�na a M�n���ll�r� amb la d� m��g� d� ca�
�çal�ra d� ��b�ran� � ��n�í��x�. El ��� ��n�
�am�n� � �rax� mèd�ca �n� �ón b�n c�n�g��
d�� gr�c��� a n�mbr���� ��x���� d’�n�r� �l� 
q�al� �n� �n����a �l Regimen sanitatis ad re-
gem Aragonum, q�� l� �a �nc�manar �l ma�
���x Ja�m� II ��l� ��l�� d� ��05. El� regimina 
sanitatis �r�n �n� man�al� h�g��n�c��r�c��c� 
c�r�ll� d� r�gl�� �r���n����� ��r ��r�ar �na 
��da �al�dabl�. M�l��� r�c�manac��n� g�ra�
��n al ��l�an� d� l�� an�m�nad�� ��� c���� 
n� na��ral� d� la d�c�r�na galèn�ca� q�� c�m 
���r�m c�n��n��n ��n� �r�� ��l�d�� a d�a 
d’a���. Pr�m�r� cal�a ��n�r c�ra d� l’a�r� q�� 
�� r����ra; c�m mé� ��r� m�ll�r. D���ré�� 
l’�x�rc�c� �í��c� q�� c�n�r�b���x a �l�m�nar 
��x�n�� � a ��n�ficar �l� mú�c�l�. En ��rc�ra 
�n���nc�a� la h�g��n�� � �n q�ar� ll�c� ��g��r 
�na d���a �q��l�brada. El c�nq�è ��n� ��r�a�a 
��br� la ��n; ��g�n� �rna�� �na man�ra d� 
�ac�l��ar�la �ra ��c�l�an� mú��ca � h���òr��� 
d� �an�� � r��� —a��� �n d�rí�m c�n���—. 
I la ����na c�n�����a a ���llar ��r �na b�na 
��ac�ac�ó d�g�����a �� �ambé� ��r man��n�r 
r�lac��n� ��x�al�� �a q�� �l� �rac�a�� mèd�c� 
l�� c�n��d�ra��n ��nam�n�al� ��r al man���
n�m�n� d� la �al��.

D�l Regimen sanitatis d’�rna� �� c�n��r��n 
���an�a����� �x�m�lar�� da�a�� �n�r� �l� ���
gl�� XIV � XV. T�� �n b������ll�r d� l’è��ca� 
�ncara q�� ��cr�� �n lla�í. I ��clar� �l lla�í 
n�mé� l’�n��n��n �n� ��c� �r���l�g�a��. P�r 

aq����a raó� Blanca d’�n��� �n �a d�ma�
nar �na �rad�cc�ó al �r����g�ó� c�r�rg�� B��
r�ng��r Sarr��ra. H�m� d� c�nfiança d� la 
�amíl�a r��al� b�n c�n��x�d�r d�l lla�í � amb 
�na �òl�da ��rmac�ó ��òr�ca �n �l cam� d� 
la m�d�c�na� �ra la ��r��na �dòn�a ��r �m�
�r�ndr� l’�m�r��a q�� l� ha��a �ncarr�ga� na 
Blanca� �al c�m �ll ma���x r�c�n��x�a �n �l 
�ròl�g q�� �r�c�d��x la �rad�cc�ó: «E ��r ç� 
q�� aq���� Regiment ���ca ��n�r � ��r �r�fi� 
a aq��l� q�� n� �n��n�n la�í� é� ��ng�� a �la�í� é� ��ng�� a �la�� ��ng�� a �la�
�r a la m�l� al�a ��ny�ra d�na �a Blancha� 
��r la gr�c�a d� Dé�� r�yna d’�rag�ó� q�� ha 
mana� a m�� B�r�ng��r Sar[r]��ra� ��rg�an� 
q�� �r�la� aq���� l�br� d� la�í �n r�manç». 
E� �rac�a d’�n man��cr�� m�l� ��br� � ��n�� 
m�n�a��r��� ��� q�� d�m���ra la ���a final��a� 
���r�c�am�n� �r�c��ca � q�� �n ca� ca� �r��
��n�a g�n�rar �la�r ����al al c�n��m�lar�l�. 
S�g�� c�m ��g��� é� �na d� l�� �r�m�r�� �ra�
d�cc��n� q�� �� �an ��r al ca�al�. 

La c�r�a ��da d� Blanca �� �a carac��r��zar 
��r �na �r��c��ac�ó c�n��an� ��r la �al��.  
El ��� �r�m�r fill �a n��x�r q�an ��� ���� ��n�a 
�r��z� any�. Pr�c��am�n�� ��r m�r d� la ��r�l�Pr�c��am�n�� ��r m�r d� la ��r�l� la ��r�l�
l����a� � d�l� r��c�� �m�líc��� al� �mbara���� 
� al� �ar��� �a a��rgar ����am�n� a l’�da� d� 
��n����c�nc any�� c��nc�d�n� amb l’�n�an�am�n� 
d�l ��� n��è fi ll. En aq����a �ca��ó ��’n ��r�è fi ll. En aq����a �ca��ó ��’n ��r�fill. En aq����a �ca��ó ��’n ��r�En aq����a �ca��ó ��’n ��r�
�í� ��rò al ca� d� n�mé� �n any� �l �� d’�c��n any� �l �� d’�c�� �l �� d’�c��l �� d’�c��c�
��br� d� ���0� �a m�r�r al �ala� r��al d� Bar�
c�l�na c�m a c�n��qüènc�a d� l�� ��qü�l�� 
d�l �ar� d� la ���a d���na filla� V��lan�. La 
n�cr�lòg�ca d�l r�� c�r��fica la �r����r q�� �l 
�a �n�a�r: 

«U� ��m �ab�r amb aq����a ll��ra� amb gran 
amarg�r � afl�cc�ó d�l c�r� c�m la �l·l���r� 
��ny�ra Blanca� d� gra�a m�mòr�a r��na      
d’�ragó � carí���ma m�ll�r n���ra� �lag�é a 
Dé� q�� m�rí� � l� ll��ré� l’����r�� c�m a r��na 
ca�òl�ca q�� �ra �l d�mar�� darr�r �a��a� al 
����r�� d���ré� d� gra�í���m� d�l�r� q�� 
l� calg�é ���r�r ��r raó d�l �ar�� d�ran� �n� 
q�an�� d���� � q�� l’��c�m���r�n r�����da�’��c�m���r�n r�����da���c�m���r�n r�����da�
m�n�.»

El �7 d’�c��br� d�l c��a� ���0� l�� d����ll�� 
d� la r��na �� �an �ra�lladar al m�n����r d� 
San��� Cr���� ��r ��r d������ad�� �n �n �ar�
cò�ag d� ��dra �r������nal. El ����� Ja�m� II 
�ncarr�g� la c�n��r�cc�ó d’�n ma���l��� �n 
�ambé �’h� ha�r�a d� c�l·l�car �l ��� �r��� 
c��. L’�bra� �n la q�al h� �an �ar��c��ar d���r�
��� m���r�� d� r�n�m� �� �a acabar �l ���6. 
Bé� n� d�l ���. L�� darr�r�� r���a�rac��n� 
han r���la� q�� �l c�n��n� n� �� �a ��n�ar. 
El n�rmal é� q�� l�� ��c�l��r�� ����g�����n 
��l�cr�mad��� ��rò ��r alg�na raó� l�� ��í�
g��� d�l� d�� ��b�ran� �an r���ar amb �l c��
l�r �r�g�nal d� la ��dra� �n ��� c�m�l��am�n� 
�n���al ��r l’è��ca.

 
Per saber-ne més:

Miquel, F.A. La reina Blanca d’Anjou. Barcelo-
na: Dalmau, 1975. 

Arnau de Vilanova. Regiment de sanitat per 
al rei d’Aragó. Aforismes de la memòria. ed. 
Antònia Carré. Barcelona: Edicions de la UB, 
2017.

Episodis de la nostra història

Sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou, monestir de 
Santes Creus, 1312-1316. Foto: ANTONI CONEJO

Pròleg de Berenguer Sarriera a la traducció cata-
lana del Regimen sanitatis ad regem Aragonum 
d’Arnau de Vilanova (1305-1308; Madrid: BNE, ms. 
10078, f. 3v). Foto: © BNE

Per Antoni Conejo
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L’Ajuntament va reunir-se el 
passat 26 de setembre amb 
els propietaris del sector de 
«L’Aigua al Coll» de l’Hos-
pitalet de l’Infant. En aquest 
reunió, l’alcalde, els serveis 
tècnics municipals i l’equip 
redactor dels documents tèc-
nics i jurídics necessaris per 
al desenvolupament urbanístic 
del sector, van  informar-los de 
l’estat de tramitació actual de 
l’expedient. 

El document del pla de millora ur-
bana, que el passat mes d’agost 
es va aprovar  inicialment per Jun-
ta de Govern Local,  estableix les 
bases dels altres dos documents 
que s’hauran d’elaborar posteri-
orment: el projecte d’urbanització 
i el projecte de reparcel·lació. Al 
tancament de la revista estava en 
període d’informació pública (fins 
al 4 d’octubre�. Es pot consultar a 
la seu electrònica del web munici-
pal. Els propietaris del sector, però, 

disposen de més temps per pre-
sentar al·legacions per escrit �un 
mes des de la data de recepció de 
les notificacions individualitzades). 
Un cop rebudes, l’A�untament les 
analitzarà per incorporar-les o no 
al document que serà sotmès a 
l’aprovació definitiva. 

El sector de  “L’Aigua al Coll”, que 
es va començar a edificar fa dè-
cades, està situat al final de la Via 
Augusta i té un superfície d’uns 

28.000 metres quadrats. Amb 
aquest projecte, l’Ajuntament  pre-
tén “posar fil a l’agulla al desenvo-
lupament d’aquesta zona propera 
a la platja i solucionar la situació de 
manca de serveis bàsics com ara 
enllumenat, aigua clavegueram i 
carrers, que pateixen actualment 
els propietaris”, tal com ha dit l’al-
calde, Alfons Garcia. Des de l’any 
2015, de fet, el consistori s’ha re-
unit en diverses ocasions amb ells 
per parlar-ne.

Projecte Pressupost  
previst

Pressupost 
definitiu Situació Observacions

Millores a l’Escola 
Mestral

50.000 euros
48.147,33 euros 
+ treball de la 
brigada

 

Ampliació de 
voreres

50.000 euros
25.535 euros 
+ treball de la 
brigada

En curs

Col·locació d’un 
parc infantil a la 
platja de l’Arenal 

50.000 euros  
Pendent del 
permís de Costes 
de l’Estat

Millora de la Pista 
�ova Llum

20.000 euros 4.969,49 euros   

Coberta retràctil a 
la Sala Llorers de 
Ca la Torre

25.000 euros  
Pendent de 
l’instal·lador

Sanejament 
de les escales 
del  c/ Amunt de 
Vandellòs

3.000 euros 
Treball de la 
brigada

 

Millora de 
senyalització dels 
senders

10.000 euros
5.124 euros 
+ treball de la 
brigada

 

Alberg d’animals 
abandonats 

5.000 euros
Valorant 
alternatives

En aquest espai us informem de l’es-
tat de les propostes escollides per 
l’Ajuntament, tenint en compte els 

resultats del procés dels Pressupostos 
Participatius de 2018. Una combinació de 
propostes, seleccionades en funció dels 
vots obtinguts i dels límits establerts en 
les bases, amb un import total de 200.000 
euros, aproximadament, com recordareu.  

També us avancem que, a finals d’any, 
el consistori té previst posar en marxa el 
procés dels Pressupostos Participatius de 
2019. Serà el tercer any consecutiu que 
l’Ajuntament apostarà per aquest meca-
nisme de participació i gestió del municipi 
mitjançant el qual la ciutadania podrà pro-
posar i decidir a què es destinarà una part 
dels recursos municipals: 200.000 euros 
del pressupost d’inversions de l’any vinent. 
Perquè aquest procés sigui un canal més 
efectiu de democràcia participativa, l’Ajun-
tament hi introduirà algunes millores, des-
prés d’haver-ne avaluat amb deteniment 
les experiències anteriors i els suggeri-
ments que li han fet arribar els participants. 
L’objectiu és que la informació arribi a tota 
la població i hi prengui part el màxim nom-
bre de ciutadans possible. g

ESTAT DE LES PROPOSTES GUANYADORES 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 2018

Redactat el pla de millora urbana 
del sector de “L’Aigua al Coll” 
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El consistori ha remodelat 
els lavabos i serveis situats a 
les plantes primera i segona, 
de la banda nord, de l’Esco-
la Mestral de l’Hospitalet de 
l’Infant. Aquests treballs han 
tingut un cost de gairebé 
50.000 euros.

Les obres han consistit en 
una reforma integral: en el 
canvi de paviment, de re-
vestiments, de sanitaris, de 
finestres, d’il·luminació i del 
cel ras. També han inclòs la 
divisió dels espais en dues 
parts, mitjançant una paret, 
perquè una banda sigui per 
als nens; i l’altra, per a les 
nenes. Fins ara només esta-
ven destinats a les nenes

L’Ajuntament 
ha arranjat 
els lavabos 
i serveis de 

l’Escola Mestral 

Des del passat mes d’agost 
està en servei l’estació per a 
la recàrrega ràpida de vehicles 
elèctrics que hi ha instal·lada al 
cèntric carrer de la Carretera 
de Móra número 5 de l’Hospi-
talet de l’Infant. Té tres punts 
de recàrrega, que permeten 
carregar el 80% de la bateria 
d’un vehicle elèctric en només 
30 minuts.

Per poder utilitzar-la, els con-
ductors han de registrar-se a 
l’aparcament municipal de la 
Plaça Berenguer d’Entença �de 
dilluns a divendres, de 8 a 14 h� 
i disposar de la targeta de ve-
hicle elèctric de l’Ajuntament, 
que es pot recollir en el mateix 
aparcament. D’aquesta mane-
ra, obtenen un any gratuït per 
carregar els seus vehicles en la 
nova electro benzinera. També 
és vàlida la targeta RFID d’al-

gun dels altres municipis adhe-
rits a l’aliança de municipis per 
a la interoperabilitat �Amposta, 
Barcelona, Cambrils, Lleida, 
Reus, etc.�, com ha explicat el 
regidor de l’àrea de Promoció 
Econòmica, Miguel Ángel Gar-
cés.

Per a la instal·lació d’aquesta 

infraestructura, l’Institut Català 
d’Energia �ICAE�� ha concedit 
una subvenció a l’Ajuntament 
per valor de 40.000 euros, en 
el marc del Pla estratègic per al 
desplegament d’infraestructura 
de recàrrega per a vehicle elèc-
tric a Catalunya 2016-2019. El 
consistori haurà de fer-se’n 
càrrec de la gestió. 

Estrena d’una estació per a la recàrrega 
ràpida de vehicles elèctrics

Els més de 200 usuaris poden gaudir de la millora de les instal·lacions aquest curs

La reforma i ampliació de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca �a està oficialment inau-

gurada a l’Hospitalet de l’Infant. 
Ho està des del passat 7 de se-
tembre, que és per quan l’Ajun-
tament va organitzar un acte 
per mostrar les millores que hi 
ha realitzat i de les quals estan 
gaudint ja aquest curs els més de 
200 usuaris. L’acte va començar 
amb els parlaments de l’alcal-

de, Alfons Garcia, de la regido-
ra d’Ensenyament, �úria Ortiz, i 
del vicepresident de la Diputació 
de Tarragona, Josep Masdeu; a 
continuació, s’hi va descobrir la 
placa amb el nom de l’edifici en 
honor del primer alcalde demo-
cràtic del municipi i impulsor de 
la creació de l’Escola de Música, 
Xavier Barceló; i s’hi va lliurar un 
record a la seva vídua, Magda 
Perich. Per acabar, s’hi oferir una 

actuació del grup de música local 
On the Road, format per alum-
nes del mateix centre.

D’aquesta manera, es van donar 
per acabades les obres que van 
començar a mitjan de gener i 
que han servit per reformar l’edi-
ficació existent per millorar�ne 
les seves característiques; i per 
ampliar-la, perquè pugui alber-
gar l’augment d’alumnes que re-

gistra any rere any. També s’ha 
adequat l’espai lliure de parcel-
la, amb nous jocs infantils.

Aquests treballs, que han costat 
371.000 euros aproximadament, 
han estat subvencionats pel Pla 
d’Acció Municipal 2017 �PAM� 
de la Diputació de Tarragona, 
que n’ha assumit el 47,48% del 
cost total �de l’altra part se n’ha 
fet càrrec l’Ajuntament�. g

INAUGURADA LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
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Es calcula que més de 4.000 
persones van assistir el pas-
sat 4 d’agost al concert gratuït 
inclòs dins de la gira LOS40 
SUMMER LIVE, organitzat per 
l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, amb la 
col·laboració de la Comissió 
de Festes de l’Hospitalet de 
l’Infant i la Regidoria de Turis-
me, a la Marina seca del port 
esportiu. 

«Per nosaltres era molt im-
portant portar al municipi un 

esdeveniment d’aquestes ca-
racterístiques, pel que suposa 
tant en l’àmbit turístic com fes-
tiu; i ens agradava molt el for-
mat d’aquesta gira de Los 40 
Principales d’aquest 2018 ha 
portat la música que sona en 
aquesta emissora a 17 ciutats 
espanyoles. 

L’espectacle, que es va fer co-
incidir amb la presentació del 
programa d’actes de la Festa 
Major de Sant Roc, va anar a 
càrrec d’artistes coneguts com 

Dani Fernández, Ana Mena, 
Henry Méndez, Reyko, Manel 
�avarro, Bipolar i Doble Rom-

bo. I va ser conduït pels DJ’s 
de LOS40 David Álvarez, Adrià 
Soler i �eus González. 

Èxit del concert de Los 40 
Principales a l’Hospitalet

A l voltant de l’emblemàtic hospital 
gòtic de l’Hospitalet de l’Infant, es 
va celebrar el XXIII Mercat Medie-

val, del 31 d’agost al 2 de setembre, amb 
molta afluència de públic, com és habitu-
al. Durant aquests dies, a la zona ubica-
da entre les places Berenguer d’Entença, 
del Pou i Catalunya hi va haver un cen-
tenar de parades de productes d’artesa-
nia, d’alimentació o de teràpies naturals, 
entre d’altres; i també diverses activitats, 
com ara cercaviles, espectacles de circ, 

foc i teatre, exhibicions de vol d’aus ra-
pinyaires, un sopar medieval �al qual van 
assistir unes 300 persones�, tallers i de-
mostracions d’oficis tradicionals, així com 
un seguit de propostes lúdiques per als 
infants.

Com a novetats, hi va haver una exposició 
d’armes i un campament medieval on es 
van oferir diverses recreacions històriques 
�de la vestimenta dels cavallers, de la cui-
na i de les lluites de l’època i de la cerimò-

nia dels templers� i els visitants van tenir al 
seu abast nous tallers demostratius i par-
ticipatius relacionats amb els antics oficis, 
alguns dirigits especialment per a la mai-
nada �aquell en què es va teixir una bufan-
da gegant va tenir molt bona acceptació�.

Com ja és tradicional, el Mercat es va clou-
re amb un correfoc a la Plaça Berenguer 
d’Entença, a càrrec del Ball de Diables de 
l’Hospitalet,  els tabalers i el Cavallet de 
Mar del Foment Cultural. g

L’HOSPITALET RECREA EL SEU PASSAT 
MEDIEVAL PER 23è ANY

En aquesta edició, el públic hi va poder gaudir de diverses novetats



9REVISTA
LA

Octubre 2018Cultura

El Festival Internacional de Guitarra de 
l’Hospitalet de l’Infant, organitzat per la 
Regidoria de Cultura, amb el suport de 

Comaigua i de la Diputació de Tarragona, va tan-
car el passat 29 de juliol amb un balanç positiu: 
ha crescut des del punt de vista qualitatiu i quan-
titatiu, pel prestigi dels intèrprets i conferenciants 
convidats i per la millor resposta del públic.

En aquesta segona edició, s’hi va registrar un 
total de 750 assistents als concerts, la qual cosa 
representa una mitjana de 150 assistents per 
concert, gairebé el doble de l’any passat, quan 
el festival va durar 12 dies i va constar de 14 
concerts �enguany el festival va durar cinc dies i 
va incloure cinc concerts�. Les tres conferències 
van aplegar un centenar de persones; i les qua-
tre màster classes, una vintena.

Aquest 2018 el festival, que es va celebrar 
del 25 al 29 de juliol al Centre Cultural Infant 
Pere, ha estat dedicat a la música de cambra. 
La coordinadora general, Patricia Mercado; i el 
director artístic, Anders Clemens, han destacat 
el nivell dels intèrprets i lutiers participants, de 
renom internacional. En aquest sentit, han re-
marcat la conferència del cubà Leo Brouwer, 

un dels més reconeguts músics del moment 
que és membre d’Honor de l’International Mu-
sic Council de la UNESCO; i també el concert 
inaugural de Hopkinson Smith, considerat un 
dels millors llaütistes del món. El concert que 
més públic va aplegar, però, va ser el de la clo-
enda, que va omplir tot l’aforament. Va anar a 
càrrec del músic lleidatà Carles Trepat i de la 
filla de l’Hospitalet de l’Infant Anabel Montesi-
nos, juntament amb l’Orquestra Kammart. 

Per tot plegat, la regidora de Cultura, �ú-
ria Ortiz, també ha fet una valoració positiva 
d’aquest esdeveniment. “Ha permès donar 
accés a experiències musicals d’alta qualitat i 
atreure gent no només del municipi, sinó tam-
bé de fora, sobretot d’arreu de Catalunya i de 
la Comunitat Valenciana”, ha afirmat la regi-
dora, qui ha expressat la voluntat de l’Ajunta-
ment de convertir aquest festival en una cita 
cultural de referència al territori. g

CREIX EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
GUITARRA DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

Per l’alt nivell dels músics participants i per l’increment de públic

La XX Rústic Festa omple de 
vida el nucli de Castelló 

El dissabte 25 d’agost, al nu-
cli de Castelló, unes 700 per-
sones van prendre part en la 
vintena edició de la Rústic 
Festa. L’Associació Masia de 
Castelló, que és l’entitat que 
organitza aquest esdeveni-
ment amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va preparar per 
aquest dia diverses propostes 
adreçades al públic familiar

Un dia abans de la Rústic Fes-
ta, un centenar de persones 
van assistir a la �it de Troba-
dors de Lluna, que es va ce-
lebrar a l’Auditori de Vandellòs 

en comptes de a Castelló com 
estava previst, a causa del mal 
temps. Hi van poder gaudir 
de l’actuació de la soprano 
Susanna Sarrà; d’Olga Prats, 
amb el seu violoncel i contra-
baix; de Marcel Pascual, al 
violí; de Miquel Javaloy, a la 
guitarra; i de Josep González, 
amb la veu i la guitarra. Els di-
ners recaptats amb les entra-
des per a aquest acte cultural, 
organitzat també per l’ l’Asso-
ciació Masia de Castelló amb 
la col·laboració del consistori, 
es destinaran a la rehabilitació 
de Cal Santo de Castelló. 

Pel centre de visitants 
de l’Hospital del Coll de 
Balaguer han passat 
aquest estiu  �del 30 de 
juny al 9 de setembre� 
un total de 1.303 perso-
nes, un 7,51% més que 
l’any passat. D’aques-
tes persones, 865 han 
optat per participar en 
les visites guiades que 
va programar-hi la Re-
gidoria de Cultura i Pa-
trimoni. Aquesta xifra 
representa un 67,31% 
més que la temporada 
estival de 2017. 

A l’espai museogràfic 
situat dins del murs de 
l’antic hospital, fundat 
per l’Infant Pere d’Aragó 
i d’Anjou  l’any 1344 i de-
clarat Bé Cultural d’In-
terès �acional �BCI��, 
s’hi van oferir tres tipus 
de visites guiades: per 
al públic general; per a 
les famílies, amb expli-
cacions adaptades als 
infants i una gimcana; i 

nocturnes, amb un tast 
de vins locals inclòs al 
pas de ronda de l’Hos-
pital. Totes tres han 
experimentat un incre-
ment de participants, 
però especialment les 
familiars, que han atret 
252 persones, és a dir 
un 133,33% més que 
l’estiu passat.

L’altre recurs patrimoni-
al del municipi que més 
ha captat l’atenció de la 
gent ha estat el Molí de 
l’Oli de Vandellòs. Per 
aquest centre d’inter-

pretació de l’oli, hi han 
passat 151 persones, 
de les quals 57 han pres 
part en les visites guia-
des a l’edifici. 

Aquest estiu també 
s’han organitzat visites 
guiades a diverses for-
tificacions de la Guerra 
Civil al Coll de Balaguer 
i al Poblat HIFRE�SA, 
obra del cèlebre arqui-
tecte racionalista Bonet 
Castellana. Aquestes 
activitats han reunit una 
setantena de partici-
pants. 

Augmenten els visitants de 
l’Hospital del Coll de Balaguer



REVISTA
LA10

Octubre 2018Cultura

El passat 30 de juliol, la Biblioteca Jau-
me Jardí i Gil de Vandellòs va fer 85 
anys. Per aquest motiu, la Regidoria de 
Cultura va organitzar un acte de cele-
bració a Ca la Torre, que va incloure un 
espectacle familiar a càrrec de la com-
panyia Cirquet Confetti i un berenar. La 
sala Llorers es va omplir de gom a gom 
amb motiu d’ aquesta festa d’aniversari, 
en què es van llegir les paraules escrites 
per a l’ocasió del responsable de la bi-
blioteca al poble, Jordi Guirro, qui va re-
cordar que es va inaugurar durant la Re-
pública, l’any 1933, i que va ser una de 
les primeres biblioteques públiques de la 

província. La regidora de Cultura, �úria 
Ortiz, va agrair-li «la seva dedicació i, so-
bretot, la seva estima per la biblioteca», 
on ell va començar a treballar l’any 1987.

Des dels seus inicis, la Biblioteca Jaume 
Jardí i Gil ha tingut com a objectiu oferir 
un servei de qualitat als usuaris de totes 
les edats. Amb aquesta finalitat d’apro-
par-se a tots els públics, ha impulsat di-
verses iniciatives com ara la creació del 
club de lectura o la proposta als alumnes 
de l’Escola Valdelors del disseny de la 
mascota: «Laki la Rabosa», que s’hi va 
presentar oficialment.

L’Hospitalet de l’Infant serà la seu del XXVI Congreso 
de l’Asociación Española de Fotógrafos de �aturaleza 
�AEFO�A� els dies 6, 7 i 8 de desembre. En aquest con-
grés, obert a tothom, no només als socis d’aquesta enti-
tat, podran veure’s projeccions i audiovisuals dels millors 
fotògrafs de natura, nacionals i internacionals, convidats 
expressament a l’Hospitalet per impartir i compartir les 
seves millors ensenyances, experiències i treballs. Tam-
bé hi tindrà lloc la presentació de la Societat Catalana de 
Fotògrafs de �atura en la província de Tarragona. 

A més, hi haurà conferències sobre fotografia de natura 
i conservació mediambiental i al Centre Cultural Infant 
Pere s’hi podrà veure l’exposició d’AEFO�A «�uestra 
�aturaleza Mágica». També s’hi comptarà amb diversos 
estands amb la presentació de llibres i publicacions de 
fotografia de natura i material fotogràfic d’empreses del 
sector. 

En el marc del congrés, així mateix, l’Associació presen-
tarà la seva prestigiosa revista anual IRIS, que enguany 
inclou un reportatge fotogràfic sobre la Serra de Vande-
llòs; i si el temps acompanya, s’hi realitzaran sortides 
fotogràfiques a llocs naturals propers. 

Més informació sobre AEFO�A i, properament, sobre el 
congrés a: www.aefona.org

El Congrés de l’Asociación 
Española de Fotógrafos de 
Naturaleza, a l’Hospitalet

El Govern ha aprovat declarar Bé Cultural 
d’Interès �acional, en la categoria de Mo-
nument Històric, l’antic hospital de l’Hos-

pitalet de l’Infant, i delimitar un entorn de protec-
ció per a aquest monument.

Va ser fundat l’any 1343 per l’infant Pere, comte 
de Prades, amb l’autorització de l’arquebisbe de 
Tarragona, el bisbe de Tortosa i el papa Climent 
VI amb el nom d’Hospital del Coll de Balaguer. 
A partir del segle XV es va anomenar ja Hospital 
de l’Infant i va donar aquest nom a la població 
nascuda al seu redós. L’edifici de l’antic hospi-
tal de l’Hospitalet de l’Infant és un edifici gòtic 
constructivament comparable a les muralles de 
Santes Creus i de Montblanc, mentre que com 
a tipologia hospitalària medieval és un exemplar 
únic tant a Catalunya com a la resta d’Europa.

Després de múltiples canvis d’usos i segrega-
cions de la propietat, el con�unt edificat té ele-
ments de titularitat pública, com la plaça del 
Pou, la plaça Berenguer d’Entença i el petit pati 
de l’angle sud-oest, mentre que la resta és de 
titularitat privada diversa.

L’entorn de protecció establert al seu voltant 
vol garantir la pervivència, en les millors con-
dicions possibles, dels seus múltiples valors 
culturals i evitar que l’alteració de l’espai que 
dona suport ambiental al bé pugui afectar els 
valors, la contemplació o l’estudi del monu-
ment històric. Per això, entre altres aspectes, 
es vetllarà per la visualització correcta del mo-
nument i per la integració harmònica de les 

possibles edificacions, instal·lacions o usos 
que s’hi puguin establir en el futur, i es pre-
servarà l’equilibri entre la necessitat de crear 

aquesta àrea de protecció que en garanteixi 
la preservació amb la voluntat de no afectar 
més espais dels estrictament necessaris. g

La biblioteca de Vandellòs celebra 
el seu 85è aniversari 

En la categoria de Monument Històric, pel govern català

L’ANTIC HOSPITAL, 
DECLARAT BÉ CULTURAL 

D’INTERÈS NACIONAL 
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Des del passat 5 de juliol és oberta 
la matrícula per a l’Aula Università-
ria de la UNED de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant. Fins al dimarts 23 
d’octubre, concretament, estarà 
obert el termini per apuntar-se als 
estudis de grau (de Geografia i His-
tòria i d’Enginyeria en Tecnologies 
Industrials � i al curs d’accés a la 
universitat per a més grans de 25 
i 45 anys. El període de matrícula 
previst per als cursos que ofereix el 
Centre Universitari d’Estudis d’Idi-
omes a Distància (CUID), és a dir, 
Francès A1, A2, B1 i B2 i Anglès 
dels nivells A1, A2, B1 i B2, és del 3 
de setembre al 8 de novembre.

L’Aula Universitària de la UNED 
està ubicada a l’Institut Berenguer 
d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant, 
on el professorat atén l’alumnat 
personalment dos dies a la setma-
na, mitjançant classes presencials 
i sessions tutorials. Aquest serà el 
4t curs que s’obrirà, gràcies a un 
acord entre l’A�untament i la UNED.

Per formalitzar la matrícula cal 
adreçar-se al Centre Associat 
UNED�Tortosa, del qual depèn 
l’Aula, que està situat al c/ Cervan-
tes 17 de la capital del Baix Ebre 
�info@tortosa.uned.es i 977 443 
104 i 977 443 108�.

Oberta la matrícula a 
l’Aula Universitària 

de la UNED 

Gairebé 2.000 euros és la 
quantitat total de diners 
que s’ha recaptat al mu-

nicipi per a l’Associació �E� du-
rant la Setmana de la Joventut 
Solidària. En el  marc d’aquesta 
Setmana,   la Regidoria de Jo-
ventut va organitzar del 6 al 12 
d’agost, amb la col·laboració de 
la Regidoria de Cultura, l’Àrea 
d’Esports, l’empresa local Lo 
Tossalet, l’associació familiar La 
Tribu i l’associació �E�, diverses 
activitats en benefici d’aquesta 
associació, de familiars i amics 
de pacients amb neuroblastoma, 
un tipus de càncer que afecta els 
infants.

La major part dels diners es van 
aplegar a l’acte de cloenda: el 

3r Aperitiu solidari #Tamarikitan-
ga18, que va aplegar molta gent 
durant tot el diumenge 12 d’agost 
a la Plaça de la Marina de l’Hos-

pitalet de l’Infant. En aquest 
escenari, s’hi va oferir menjar, 
productes solidaris i hi ha haver 
animació infantil i activitats, com 

ara una sessió de dj, zumba, etc.

Durant la Setmana, també es 
van vendre tiquets per al sorteig 
de cinc lots de productes donats 
«per una cinquantena d’establi-
ments comercials i de restau-
ració del municipi» , tal com ha 
destacat la regidora de Joventut, 
Celia Ruiz, qui ha ressaltat tam-
bé la implicació del col·lectiu jove 
en aquesta iniciativa, com a par-
ticipants i com a voluntaris. 

També per a l’Asociación �E�, 
es van aconseguir recaptar 100 
euros a Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, durant la celebració 
de la Setmana de la Lactància 
Materna al municipi �de l’1 al 7 
d’agost�.  g

PROP DE 2.000 EUROS RECAPTATS, EN LA 
SETMANA DE LA JOVENTUT SOLIDÀRIA 

Per a l’Asociación NEN, amb les activitats i sortejos organitzats

L’arribada de la tardor és sinò-
nim de nous programes d’acti-
vitats per als Casals de Joves. 
Així doncs, a partir d’aquest 
mes d’octubre, els usuaris 
d’aquests equipaments muni-
cipals podran gaudir de noves 
propostes organitzades per la 
Regidoria de Joventut: a l’Espai 
Jove de l’Hospitalet de l’Infant, 
de “Cuina de supervivència”, 
els dilluns; dels tallers de ma-
nualitats “Do it yourself”, els 
dimarts; de sèries i pel·lícules 
en versió original, els dimecres; 
de tallers de “Creixement cons-
cient” sobre tècniques i dinàmi-
ques per prendre consciència 
d’ells mateixos i de l’entorn, els 
dijous; i de tardes de cinema 

amb crispetes, els divendres. 
I al Casal de Joves de Vande-
llòs: dels tallers “Do it yourself”, 
els divendres; i de les sessions 
de cinema, els dissabtes. Totes 
les activitats són gratuïtes, però 
per participar-hi els joves s’hi 
han d’inscriure.  

A més, des del passat mes de 
juliol, que és quan es va estre-
nar el  nou programa semestral 
‘Tok’l 2’ �organitzat conjunta-
ment les regidories de Joven-
tut de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant i de Mont-roig i Mia-
mi Platja�, el col·lectiu jove de 
tots dos municipis tenen al seu 
abast una sortida cada mes, a 
uns preus molt assequibles. 

Les sortides que s’han fet 
aquest estiu han tingut com a 
destinació el Saló del Manga de 
Tarragona; Caribe Aquatic Park 
i, per primera vegada, Paris 
Eurodisney �les places es van 
esgotar de seguida�. Les pro-
peres sortides estan previstes 
per al 13 d’octubre, per gaudir 
de la �it �egra de PortAven-
tura; per al 10 de novembre, 
per participar en un Mystery 
Escape Room a Barcelona; i 
per al 15 de desembre,  per fer 
salting i visitar el Museu de les 
Il·lusions, també a la capital ca-
talana. Més informació i inscrip-
cions als Casals de Joves �977 
56 90 26 i joventut@vandellos-
hospitalet.cat�.

Nous programes d’activitats juvenils
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amb la del taller mecànic i que li proporcio-
na reconeixement dins d’aquest àmbit.

La passió pel món del motociclisme li ve 
de família: el seu pare ja tenia un taller i 

Clients apassionats per les motos, experi-
ència en alta competició i tracte especial. 
Aquest són els secrets de l’èxit de l’empre-
sa Paddock Roca Garage, segons ens ha 
explicat el seu propietari Jacques Roca. 
Es tracta d’un taller mecànic situat al po-
lígon industrial Les Tàpies de l’Hospitalet 
de l’Infant, que a banda de fer revisions, 
està destinat a una clientela específica que 
busca reparar, modificar o millorar tècnica-
ment diversos aspectes de la seva moto, 
preparar-la per competir o restaurar-la. 
“Aquests són treballs que exigeixen una 
mecànica molt fina i d’alt nivell”, segons 
precisa Roca, i ell els la pot oferir gràcies 
a l’experiència professional que ha adquirit 
com a cap de mecànics en la competició 
de moto GP per a l’equip de Suzuki ECS-
TAR. Una feina que actualment compagina 

Un mecànic de Moto GP, a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

ell va començar al garatge de casa, a Be-
nissanet, arreglant les motos dels amics. 
Fa uns 3 anys, va venir a viure a l’Hospi-
talet i va decidir establir el negoci al polí-
gon, “aprofitant les bones comunicacions 
per carretera, que fan que estiguem tan a 
prop de l’autopista i de l’autovia”, segons 
afirma. Per tal d’assessorar�se i acollir�se 
als ajuts i subvencions que dóna l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, va 
acudir a l’empresa municipal IDETSA.

El fet de compaginar les dues feines su-
posa que no es pugui dedicar al taller tant 
com voldria. Tot i això, té clar que en un 
futur immediat no vol ampliar el negoci. I 
és que creu que els seus clients “prioritzen 
un tracte especial per la seva moto a la 
pressa per tenir-la enllestida”.

El període de matrícula per a 
l’oferta formativa que l’em-
presa municipal de promo-

ció econòmica �IDETSA� posa 
a l’abast per aquest 4t trimestre 
de l’any al Viver d’empreses és 
obert. Les persones interessades 
a apuntar-s’hi han d’adreçar-se al 
Viver d’empreses, situat al polígon 
industrial Les Tàpies. També po-
den fer la preinscripció a través del 
web www.idetsa.cat.

La nova oferta inclou una vinte-
na de propostes. Entre aquestes 
propostes, hi ha accions formati-
ves d’administració i màrqueting 
�preparació per a l’obtenció del 
nivell bàsic de l’ACTIC, és a dir, 
de l’Acreditació de Competències 
en Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació, amb el valor afe-
git que la prova oficial per acon-
seguir-la es pot realitzar també 
al Viver d’empreses d’IDETSA; i 
ensenyament d’eines de màrque-
ting digital 3.0�; del món agrari �«7 
claus de la jardineria sostenible»� 
i d’obtenció de carnets professio-
nals per al sector logístic �de carre-
tons elevadors; de transpalet i de 
plataformes mòbils de personal�.

Com a novetat, s’han programat 
uns nous cursos destinats al sec-
tor serveis i indústria �de compta-
bilitat analítica, de prevenció de 

riscos laborals en la construcció 
i el metall; i de les novetats de la 
llei de contractes del sector públic, 
sota el títol «Factures o vols factu-
rar amb l’Administració Pública?» 
� i a la restauració �«Porta la teva 
cuina a la Xarxa!» i de manipula-
dor d’aliments�.

D’altra banda, IDETSA continua 
apostant pels tallers relacionats 
amb el sector del comerç, tal com 
està previst en el pla de dinamit-
zació comercial del municipi; i amb 
l’orientació laboral i l’emprenedo-
ria, segons ha destacat el regidor 
de l’àrea de Promoció Econòmica, 
Miguel Ángel Garcés. 

A més, IDETSA, com a centre 

homologat de formació ocupa-
cional, ha demanat al Departa-
ment d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya la pos-
sibilitat de tornar a oferir quatre 
cursos de formació ocupacional 
amb certificat de professionali-
tat: el d’Operacions auxiliars de 
serveis administratius i generals, 
el d’Organització i gestió de ma-
gatzems, el d’Activitats de gestió 
administrativa; i el d’Operacions 
de sistemes informàtics. Aquests 
cursos són gratuïts i estan adre-
çats a treballadors/es en situació 
d’atur. Fins a finals d’any aques-
ta sol·licitud estarà pendent de 
resolució. Mentrestant, les per-
sones interessades també s’hi 
poden apuntar. g

OBERTA LA INSCRIPCIÓ A LA NOVA 
OFERTA FORMATIVA DEL 

VIVER D’EMPRESES D’IDETSA
Pels sectors amb més potencial de creixement al municipi

L’Ajuntament ha contractat 
una quinzena de veïns del 
municipi en situació d’atur, 
d’acord amb criteris socio-
econòmics, en el marc de 
la segona convocatòria del 
Pla d’ocupació municipal 
�POM� de 2018. Com en 
l’anterior convocatòria, en-
tre els contractats hi ha per-
sones amb discapacitat.

Al POM de 2018 el consis-
tori hi destinarà enguany 
prop de 600.000 euros, 
una quantitat similar a la de 
l’any passat. Amb aquests 
diners, l’Ajuntament haurà 
donat feina aquest 2018 a 
una cinquantena de perso-
nes, en total, per terminis de 
tres a sis mesos a jornada 
completa, per reforçar actu-
acions a zones públiques, 
manteniment de mobiliari 
urbà, neteja d’espais pú-
blics i d’espais naturals i su-
port administratiu. 

A l’hora de seleccionar els 
contractats, l’Ajuntament 
ha donat prioritat als més 
vulnerables, a aquells que 
tenen greus dificultats fami-
liars i econòmiques i aquells 
que tenen una edat avança-
da”, ha precisat Escoda.

Una quinzena 
de contractats 
més, amb el 

Pla d’Ocupació 
Municipal



13REVISTA
LA

Octubre 2018Economia i treball

Per als dies 6 i 7 de juliol, 
la mancomunitat que vet-
lla pel desenvolupament 

integral dels municipis Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i 
Pratdip �MIDIT� va organitzar la 
7a Fira “Fruits de la Terra”, Fira 
de producte local, cuina i clotxa 
de les Terres de Mestral.

Els que van adreçar-se a la 
Plaça Catalunya de l’Hospi-
talet de l’Infant, van trobar-hi 
parades amb el producte local 
del territori, també en elabo-
racions i integrat en les tapes 
de restauradors i elaboradors 
de la zona; així com la , la re-
cepta original de les Terres de 
Mestral i variants sorprenents 
d’aquest plat típic. A més, el 

públic va poder tastar els vins 
de la zona, gaudir de música 
en viu i de classes de Lindy 

Hop i prendre part en el sorteig 
de diverses experiències per 
descobrir el territori.

En aquesta edició de la Fira 
Fruits de la Terra, hi van partici-
par una dotzena d’establiments 
de restauració i cellers del terri-
tori, a més de les oficines de Tu-
risme de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Tivissa i Pratdip. S’hi 
van servir 1.500 tastos de vins i 
cervesa �un 54% més que l’any 
anterior�; i 1.500 tastos de men-
jar �un 25% més que al 2017� i 
hi va haver més públic en gene-
ral, per la qual cosa des de la 
MIDIT es fa una lectura positiva 
d’aquesta iniciativa subvencio-
nada pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya �SOC�, en 
el marc dels Programes de su-
port al desenvolupament local 
2017, i es considera que s’ha 
consolidat. g

LA FIRA “FRUITS DE LA TERRA” ES CONSOLIDA 
Va celebrar-se els dies 6 i 7 de juliol a l’Hospitalet de l’Infant

Els municipis que integren la MIDIT 
�Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant� i el municipi de 
Mont-roig del Camp s’han compro-
mès a “iniciar un procés de coope-
ració, planificació i participació per 
al desenvolupament local i la diver-
sificació econòmica del territori”. 
Això consta a l’acord que van sig-
nar el 7 d’agost el president de la 
MIDIT, Alfons Garcia, acompanyat 
pel vicepresident, Jordi Jardí; i l’al-
calde de Mont-roig del Camp, Fran 
Morancho, a la Casa de la Vila.

Per tal que aquest compromís es-
devingui una realitat, han acordat 
crear un grup de treball entre els 
equips tècnics de les dues entitats 
“que actuï de manera operativa, 
integral, sostenible i coordinada” i 

elabori “propostes d’actuació co-
munes per al desenvolupament 
d’una estratègia territorial”. Aquest 
grup es reunirà mensualment, amb 
l’ob�ectiu de “millorar l’eficiència i 
l’eficàcia de les polítiques de des-
envolupament local, promoció eco-
nòmica i de suport a la generació 
d’ocupació del territori” que abas-
ten; i, en definitiva, “millorar la qua-
litat de vida i el benestar de la seva 
població”.

Per assolir aquesta finalitat, tant la 
MIDIT com l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp consideren neces-
sari incorporar en aquest procés al 
teixit social i econòmic del territori, 
és a dir, coordinar les iniciatives 
públiques i privades, per fomentar 
alhora la cohesió social i territorial. 

La MIDIT i Mont-roig del Camp s’alien 
pel desenvolupament local i la 

diversificació econòmica
El Pla estratègic de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvo-
lupament Integral del Territori �MIDIT� compleix 10 anys. Durant 
aquesta dècada, la realitat socioeconòmica del territori ha canviat 
i per actualitzar el Pla Estratègic i adaptar-lo als nous temps i ne-
cessitats, la Mancomunitat ha posat en marxa un procés d’ava-
luació i de reflexió del document que fins ara ha servit de full de 
ruta. Per aquest motiu, ha programat unes taules de treball, a 
les quals estan cridats el sector públic, la societat civil i el sector 
privat dels tres municipis. La primera taula de treball es va con-
vocar l’ 11 de juny; la segona, el 21 de setembre; i la darrera està 
prevista per aquest mes d’octubre també a l’Hospitalet.

L’ob�ectiu de la MIDIT és disposar a finals d’any d’un document, 
que inclogui les conclusions de les taules de treball i també l’ava-
luació de les entrevistes en profunditat i de les enquestes que 
s’estan fent a la població i a les empreses del territori. Aquest 
document final ha de servir de base per elaborar posteriorment 
el proper pla estratègic. El principal repte del nou pla serà, igual-
ment, afavorir la diversificació econòmica i la consegüent gene-
ració d’ocupació.

Aquest projecte està promogut per la MIDIT amb el suport del 
SOC i pel Ministerio de Empleo , en el marc de la línia de sub-
venció dels projectes innovadors i experimentals de l’any 2017.

El Pla estratègic 2008-2018 de 
la MIDIT, en fase d’avaluació
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L’alcalde, Alfons Garcia; i el represen-
tant d’Underwater Gardens Internati-
onal SL, Marc García-Durán, han sig-

nat un document per mitjà del qual aquesta 
empresa ha cedit a l’Ajuntament, de mane-
ra gratuïta, un biòtop artificial, és a dir, una 
peça d’obra i pedra feta amb un ciment na-
tural d’alta durabilitat, que atrau la flora i la 
fauna marina i fa que es formi un escull. Es 
tracta d’una peça de 120x70 cm, aproxima-
dament, que ha estat dissenyada íntegra-
ment per aquesta empresa.

És una peça volumètrica, formada a partir 
de diferents plans triangulars i quadrats que 
generen una figura de forma pentagonal�
estrellada. El biòtop té, nombrosos forats 
que permeten el moviment de la vida ma-
rina. Una de les característiques úniques i 
que identifiquen a Underwater Gardens és, 
precisament, la disposició i geometria dels 
forats, vinculats a un estudi de la vida mari-
na local, segons ha explicat el representant 
de l’empresa, que compta amb un equip  
integrat per biòlegs, arquitectes, enginyers, 
bussejadors i programadors.

A hores d’ara, aquesta peça està exposada 
al vestíbul de la Casa de la Vila, mentre el 
consistori obté les pertinents autoritzaci-
ons per submergir-lo a la Platja de l’Arenal, 
d’acord amb la normativa aplicable. L’Ajun-
tament s’ha compromès a informar al ce-
dent, amb una periodicitat d’un any, de com 
reacciona amb l’ecosistema marí. 

“Aquesta és la primera peça d’un gran pro-
jecte, molt important i llarg, de creació d’un 
parc subaquàtic al municipi, en què hauran 
d’intervenir diferents administracions”, ha dit 
la regidora de Turisme, Elidia López. Per po-
sar en marxa aquest projecte, de fet, el con-
sistori ha encarregat a l’empresa Oceansnell 
SL la realització de la prospecció, estudi i 

avaluació dels hàbitats marins al litoral del 
terme municipal. Aquests treballs tenen un 
cost de 23.000 euros, aproximadament i se-
ran finançats pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca �l’Ajun-
tament només assumirà el 21%, la part cor-
responent a l’IVA�.

Aquest estudi servirà per decidir la millor 

ubicació del futur parc subaquàtic, “un 
nou atractiu turístic del municipi, del qual 
podran gaudir els aficionats al submari-
nisme i a l’snorkel, segons ha apuntat la 
regidora Elidia López. Aquest parc, tal 
com ha afegit ella, ha de servir per “pro-
moure noves activitats per a un turisme 
de qualitat i sostenible i alhora per res-
taurar i protegir la biodiversitat del fons 
marí local». g

Durant els mesos de juny, juliol, 
agost i setembre (fins al dia 17), 
les oficines de Turisme de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant han 
atès un total de 19.286 consultes, 
un 7% menys que durant el ma-
teix període de l’any passat. Tot 
i això, es manté, en línies gene-
rals, el canvi de tendència a l’al-
ça que es va registrar l’estiu de 
2016, quan el nombre de consul-
tes es va incrementar un 45%, en 
passar de les 14.000 del 2015 a 
les 20.517.

La majoria d’aquestes consultes 
�9.422� es van concentrar el mes 
d’agost i van tenir lloc a l’Oficina 
de Turisme de Cal Forn �12.468�. 
L’altre punt d’informació que més 
visitants va atendre és el del pas-
seig marítim �4.807�; mentre que 

el punt d’informació del port es-
portiu en va rebre 2.011.

Pel que fa a la procedència de 
les persones que van acudir a les 
oficines: el 61% són de diversos 
punts d’Espanya �enfront del 52% 

de l’any passat�; i el 39%, de l’es-
tranger. Els visitants estatals són 
catalans �48%, enfront del 41,9% 
de 2017�� i aragonesos �25%� i, 
en menor mesura, bascos �5,3%� 
i navarresos �4,1%�, sobretot. 
Entre els visitants estrangers, 

la majoria són francesos �un 
68%�. La resta prové, principal-
ment, de  països com Alemanya 
(9%),  Regne Unit (5%) i Holanda 
�4,7%�.

Respecte el tipus d’allotjament 
triat pels visitants, la majoria es-
taven en apartaments de lloguer 
�39,7%� o bé tenen una segona 
residència al municipi �18,8%�. El 
10,4% estaven allotjats en altres 
municipis; el 9,9% en hotels; el 
8,8% en càmpings i el 3,9%, en 
casa d’amics o familiars.  El que 
més interès va despertar entre 
els visitants que es van apropar 
a les oficines de Turisme va ser 
les festes i activitats organitzades 
al municipi, seguit de la demanda 
de plànols i d’informació sobre 
establiments.

Les oficines de turisme han atès gairebé 20.000 consultes aquest estiu

Turisme

PRIMER PAS PER A LA CREACIÓ 
D’UN PARC SUBAQUÀTIC 

L’Ajuntament submergirà en breu un biòtop que li han 
cedit gratuïtament i ha encarregat un estudi
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Les persones interessades a 
apuntar-se a la nova oferta espor-
tiva municipal, vigent  de l’1’octu-
bre de 2018 a l’1 de juny de 2019, 
ho podeu fer a la Piscina Munici-
pal Coberta de l’Hospitalet de l’In-
fant i al Poliesportiu de Vandellòs 
�tel. 977 820 523�.

L’oferta d’activitats és molt varia-
da i està dirigida a totes les edats, 
des de nadons fins a persones 
d’edat avançada. Inclou cursos 
de natació i de tennis i pàdel, 
activitats poliesportives �handbol 
i bàsquet); i activitats específi-
ques per a infants �la proposta 
anomenada «Multiesports» i 
els paquets de natació + psico-
motricitat i jocs� i per a adults 
�gimnàstica de manteniment i 
Pilates�. Enguany, com a nove-

tat, gràcies a la col·laboració del 
Club Centre Excursionista Ser-
res del Mestral, l’Àrea d’Esports 
també ofereix als nens i nenes 
l’opció anomenada «Esports de 
natura», que consisteix en una 
iniciació a l’escalada, l’orientació 
i el running.

A aquesta oferta cal afegir-hi les 
activitats dirigides que brinda 
l’Àrea d’Esports durant tot l’any 
�aeròbic, aiguagim, step, cicling, 
tonificació, etc.). A banda d’això, 
l’Àrea d’Esports tornarà a dur a 
terme aquest curs el pla munici-
pal ‘Esport a l’escola’. En el marc 

d’aquest pla, els alumnes de l’Es-
cola Mestral i de l’Escola Valde-
lors practicaran atletisme, natació, 
caiac i vela.

El consistori ha mantingut els 
avantatges en les tarifes per a les 
persones empadronades al muni-
cipi i els descomptes per aquelles 
amb una antiguitat mínima de dos 
anys al padró. A més, els inscrits a 
qualsevol de les activitats organit-
zades per l’Àrea d’Esports poden 
fraccionar-ne en dos el pagament: 
abonar-ne el 70% a l’octubre; i el 
30% al febrer. Més informació a 
www.vandellos-hospitalet.cat

Us animem a gaudir de l’esport 
com aquests infants que van par-
ticipar a l’estiu en la Setmana mul-
tiesportiva d’anglès!

Oberta la inscripció a les activitats esportives de tardor-hivern

La 31 edició de la Setmana Catalana de 
Vela – Gran Premi de la Generalitat de 
Catalunya es va disputar en aigües del 

nostre municipi els dies 8 i 9 de setembre. 
Aquesta prova, la regata més important del 
calendari anual de la Federació Catalana de 
Vela, hi va reunir més de 240 regatistes pro-
cedents de més d’una trentena de clubs d’ar-
reu de de Catalunya i també de la Comunitat 
Valenciana, Balears i País Basc.

El lliurament de premis va estar presidit pel 
secretari general del Consell Català de l’Es-
port, Gerard Figueras; pel president del Club 
�àutic Hospitalet -Vandellòs, Lluís Coll; pel 
president de la Federació Catalana de Vela, 
Xavier Torres; per l’alcalde, Alfons Garcia; i 
per la regidora d’Esports, Cristina Borràs.

La regata va ser organitzada pel Club �àutic 
Hospitalet-Vandellòs i la Federació Catalana 
de Vela, amb el suport del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament del municipi, tal com van acordar totes 
les parts el 25 de juliol, dia de la signatura del 
conveni de col·laboració a la seu del Consell 
Català de l’Esport, a Esplugues de Llobregat. 
Per mitjà del conveni rubricat el 2 d’agost per 
l’alcalde i pel president del Club �àutic a la 
Casa de la Vila, el Club �àutic es va compro-
metre a assumir el «bon funcionament de les 
àrees de mar i de terra, els aspectes organit-
zatius referents a la infraestructura i mitjans 
de la seu i a la gestió, execució i coordinació 
del pressupost de la regata, així com a facilitar 
l’ús de la instal·lació portuària». L’Ajuntament, 
per la seva banda, a aportar al Club 10.000 

euros, per a�udar a finançar l’esdeveniment; 
i a donar suport material i tècnic en l’organit-
zació de la Setmana Catalana de Vela 2018.

Podeu consultar-ne tots els resultats a Inter-
net, en concret, al següent l’enllaç: https://bit.
ly/2�t0nnr. g

L’HOSPITALET DE L’INFANT ACULL
LA SETMANA CATALANA DE VELA 

Hi van participar més de 240 regatistes de 30 clubs, els dies 8 i 9 de setembre
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Més de 300 persones van disputar l’11a Cursa popular de l’Hospitalet 
de l’Infant, que va tenir lloc el 29 de juliol: 153 van completar el recor-
regut llarg, de 4,8 km; i 160, el recorregut curt, de 900 m, que no tenia 
caràcter competitiu.

Amb un temps de 15 minuts i 44 segons, Hakim Hamid, del club Fisio 
Jose Gómez, va ser el guanyador absolut de la prova. En la categoria 
femenina, la vencedora va ser Sonia Arruti, del club Running Zarago-
za-Fisio Zaragoza, amb un crono de 20 minuts i 2 segons; el segon 
lloc va ser per a la corredora local Marta Galego, amb un temps de 20 
minuts i 46 segons.

Tant els primers atletes locals �Pau Martí �avarro, en la categoria 
masculina; i Cristina Borràs Chavarria, en la categoria femenina�; 
com els tres primers classificats de la cursa llarga , de la categoria 
masculina i femenina, van rebre un trofeu de mans dels regidors Cris-
tina Borràs i Miguel Ángel Garcés. Als participants més joves se’ls 
va lliurar una medalla; i una samarreta commemorativa, a tots els 
participants d’aquesta competició organitzada per l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament.

Uns 250 triatletes van prendre part el 2 de setembre en el Triatló de l’Hos-
pitalet de l’Infant 2018. El mal estat de la mar a primera hora pronosticava 
una jornada dura pels participants. Tanmateix, tal com va avançar el matí, 
el temps i l’aigua es van calmar i la prova es va poder desenvolupar sense 
problemes. Així doncs, la platja de l’Arenal a la zona de la Base �àutica i 
el camp de futbol de l’Arenal, es va omplir de participants, acompanyants i 
curiosos que s’hi van apropar per veure l’arribada dels esportistes. De nou, 
un tram de la carretera �-340 va ser l’escollit per a la disputa de la prova 
de bicicleta; i el passeig marítim, per a la cursa a peu.

Els guanyadors en la modalitat Olímpica absoluta van ser Xavier Llovet 
�02:02:38� en la categoria masculina i Tania Guerra �02:24:49� en la cate-
goria femenina. Adil Chhiyar va ser el campió local; i �úria Florencio, del 
Club Excursionista Serres del Mestral, la campiona local, que a més va  
ser la segona classificada de la categoria femenina.

Les classificacions de les  modalitats que hi va haver  (Olímpica, Sprint i 
Super Sprint� es poden consultar en el web d’aquesta prova, organitzada 
per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament amb el suport de l’empresa Running 
Solutions: www.justri.es/hospitalet/

La Cursa popular de l’Hospitalet 
aplega més de 300 persones

Més de 250 triatletes competeixen 
a l’Hospitalet de l’Infant 

Prop de 600 persones han 
participat en la 8a edició de 
Vandekames, l’esdeveni-

ment esportiu de muntanya pensat 
per gaudir en família que enguany 
s’ha celebrat a Vandellòs els dies 
3 i 4 d’agost. Aquestes persones i 
els 130 voluntaris i voluntàries van 
haver de suportar les altes tempe-
ratures que s’hi van registrar, vora 
els 40 graus, segons han destacat 
els organitzadors �el Centre Cul-
tural, Esportiu i Recreatiu de Van-
dellòs �CCERV� i pel Club Centre 
Excursionista Serres del Mestral, 
amb el suport de l’Ajuntament �, 
que han remarcat també el bon 
ambient, esportiu i festiu, que s’hi 
va respirar.

Vandekames 2018 va començar el 
3 d’agost, amb la cronoescalada 
«VandevertiKal», la novetat d’en-
guany. En aquesta prova d’1,680 
km i 343 m de desnivell positiu, 
que puntuava en el nou Circuit de 
KV del Camp de Tarragona,  Lluis-
ma Mas, del Club BTT Montbike, 
va ser el guanyador de la cate-
goria masculina, amb un temps 
de 00:14:06; i �úria Florencio, 
del Club Excursionista Serres del 

Mestral, la guanyadora de la cate-
goria femenina, amb un temps de 
00:18:45.

La resta de proves es van disputar 

el 4 d’agost. Els primers classifi-
cats de la cursa negra, puntuable 
per al Circuit Clàssic del Circuit de 
Curses per Muntanya del Camp 
de Tarragona �CCTG��, van ser 

Aleix Toda, del Club Borges Trail 
-AAEET, en la categoria masculi-
na �02:49:30�; i Isabel Pelegrina, 
del club Conca Senglars, en la 
categoria femenina �03:37:43�. 
Els vencedors locals d’aquesta 
modalitat van ser Òscar Chies i 
Mayte Colmenarejo  del Centre 
Excursionista Serres de Mestral 
�la Mayte, a més, va quedar se-
gona en la categoria femenina�.

Els guanyadors locals de la cursa 
roja, puntuable per al Circuit Ex-
press del CCTG�, van ser �úria 
Florencio i David O’Callaghan �3r 
en la classificació general), del 
Centre Excursionista Serres del 
Mestral. 

En la pàgina web www.van-
dekames.com s’hi poden veure 
fotos de l’esdeveniment i tots 
els resultats. g

GAIREBÉ 600 PERSONES 
PARTICIPEN EN LA VANDEKAMES
La coronoescalada, la principal novetat d’aquesta 8a edició 
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Nou material per 
als consultoris 

mèdics

Medi ambient

Salut

La Diputació de Tarragona ha 
concedit a l’Ajuntament  una sub-
venció de 3.749,40 euros per a 
la millora dels consultoris mèdics 
locals. La subvenció ha servit per 
pagar més del 90% de l’import to-
tal de les compres de material que 
ha realitzat el consistori.

Amb els diners de la subvenció i 
els que ha aportat l’Ajuntament, 
s’han substituït les cadires de 
les consultes per unes altres 
de noves, més fàcils de netejar. 
També s’ha adquirit una pissar-
ra per utilitzar a les sessions de 
preparació al part i de suport a 
l’alletament matern; i material 
clínic per als consultoris �princi-
palment, del CAP de l’Hospita-
let�: dos pesa nadons digitals,  
dos carros d’acer inoxidable, 
quatre tensiòmetres digitals, una 
base ri-former de paret amb 2 
mànecs, un capçal oftalmoscopi 
i un capçal otoscopi.

FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS A VANDELLÒS

El consistori també ha encarregat l’aclarida de la zona boscosa del forat negre

L’Ajuntament ha encarregat a Serveis Fo-
restals i Execucions Tivissa SCP la crea-
ció de franges de protecció contra incen-

dis al poble de Vandellòs i l’aclarida de la zona 
boscosa del forat negre, que està al voltant del 
camí de l’ermita de Sant Roc i que va estar al 
costat de les flames en l’incendi de l’abril de 
2006. Des de finals de setembre i durant el ter-
mini d’un mes, segons es preveu, l’empresa es-
mentada estarà realitzant aquests treballs per a 
la prevenció d’incendis forestals en aquests dos 
sectors en què hi havia un bosc de pi blanc amb 
estrat arbustiu abundant, amb densitats exces-
sives �en el cas de la zona del forat negre, pro-
vinent d’una repoblació realitzada als anys 90�.

Les feines consistiran en el desbrossat se-
lectiu de sotabosc, per tal d’afavorir aque-
lles espècies de baixa inflamabilitat i com-
bustibilitat com ara el llentiscle, l’heura, 
l’arboç, etc; i en l’eliminació de les restes 

mitjançant trituració in situ o en pista. Les 
franges de baixa càrrega de combustible a 
obrir a Vandellòs tindran una amplada mit-
jana de 80 metres, per millorar l’operativitat 
dels mitjans d’extinció. 

La superfície total d’actuació serà de 6 hectà-
rees i els treballs costaran 12.248 euros. Per 
dur-los a terme, l’Ajuntament ha demanat una 
subvenció a la Diputació de Tarragona, que co-
brirà el 95% de l’import. g

Amb motiu de la celebració de la 
Setmana Mundial de la Lactància 
Materna,  la Regidoria de Salut 
va organitzar de l’1 al 7 d’agost 
diverses activitats, amb la col-
laboració del Campus Extens de 
la URV, del grup Sagessa i de 
l’Institut Català de la Salut.

El primer acte va ser la presen-
tació de la campanya “Treu pit!”, 
seguida d’una xerrada a càrrec 
de Bàrbara Mas i Belén Lavilla, 
coordinadores del Grup de su-
port a l’alletament matern del 
CAP de l’Hospitalet. 

Tal com ha explicat la regidora 
de Salut, Celia Ruiz,  l’objectiu 
d’aquesta campanya de sensi-
bilització de la lactància materna 
que ha posat en marxa l’Ajun-
tament sota el lema “Treu pit!» 
és ajudar les mares lactants. 
Amb aquesta finalitat, s’anima 
als establiments comercials i de 
restauració del municipi a col-
laborar amb aquesta iniciativa, 
reservant un espai als seus lo-
cals per facilitar a les mares que 
puguin alimentar o consolar els 
seus nadons tranquil·lament.

Als 30 espais que s’han sumat 
fins al moment a la campanya 
�16 equipaments públics, 11 
comerços i 3 cafeteries, bars i 
restaurants� se’ls ha lliurat un 
adhesiu en què s’indica que són 
espais respectuosos amb la lac-
tància materna; i se’ls ha inclòs 
com a establiments adherits a la 
campanya en un plànol del mu-
nicipi que hi ha penjat al web de 
l’Ajuntament �a l’apartat Salut i 
Benestar Social�. D’aquesta ma-
nera, es dóna visibilitat a aquests 
establiments i un cop de mà a les 
mares lactants, que poden veure 
quins són els espais respectuo-
sos amb l’alletament matern que 

tenen al seu abast. La campanya 
continua oberta i qui s’hi vulgui 
afegir ho pot fer escrivint un cor-
reu electrònic a l’adreça salut@
vandellos-hospitalet.cat

Els altres actes programats van 
consistir en tallers solidaris en 
benefici de l’associació NEN: de 
popets de ganxet per als nens 
prematurs, de collarets de lac-
tància i de massatges per a na-
dons �a la foto�; en una sortida al 
carrer del grup de suport a l’alle-
tament del CAP de l’Hospitalet; 
i en la xerrada “Pell am pell” del 
reconegut pediatra i neonatòleg 
Adolfo Gómez Papi. 

S’organitza una campanya pro lactància 
materna, sota el lema “Treu pit!”

I activitats per celebrar la Setmana Mundial de l’Alletament Matern
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LES VIOLETES FEMINISTES

Entitats

Arran del sorgiment del mo-
viment feminista #Metoo i 
després de la sentència del 

cas de «La Manada», un grup de 
dones de l’Hospitalet de l’Infant van 
decidir fundar l’entitat «Les violetes 
feministes», un «espai de debat, lli-
bertat i sororitat en l’àmbit local, per 
sonar suport i acompanyament a la 
població», tal com es pot llegir en 
els seus estatuts.  És una associa-
ció molt jove, de fet, la primera ac-
tivitat que ha organitzat va tenir lloc 
per la Festa Major de Sant Roc. Va 
consistir en la ubicació d’un estand 

a la Zona de penyes, «per tal de 
visibilitzar que continuen existint 
les agressions envers les dones i 
perquè en cas que algú les patís 
no tingués por d’explicar-ho», se-
gons ha matisat Anna Capafons, 
tresorera de l’entitat. En els qua-
tre dies que van estar presents en 
aquesta zona, van atendre un cas 
d’agressió i dos d’assetjament. Per 
tal de garantir la seguretat de les 
víctimes, van actuar segons el que 
estableix el protocol elaborat pel 
Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones �SIAD�.  

Tal com ens ha explicat la pre-
sidenta de l’entitat, Esther 
Sánchez, la voluntat de les Vi-
oletes és organitzar «xerrades, 
tertúlies i trobades periòdiques 
al municipi obertes a tothom». 
També tenen previst projec-
tar  documentals i pel·lícules, 
així com desenvolupar campa-
nyes de sensibilització i forma-
ció, relacionades amb els fins 
de l’associació. El seu objectiu 
és «promoure la inclusió de la 
perspectiva de gènere en l’ur-
banisme i altres esferes locals i 

participar en iniciatives d’abast 
territorial més extens», tal com 
apunta Celia Ruiz, vocal de l’en-
titat. Les fundadores també han 
destacat que és una associació 
dirigida tant a dones com a ho-
mes, ja que pretén afavorir l’anà-
lisi col·lectiva. g

Cuina

MAGDALENES DE REMOLATXA

(per a 12 unitats)

100 gr de remolatxa cuita i ratllada

220 gr de farina de rebosteria

10 gr de llevat en pols

210 gr de sucre

220 ml d’oli de gira-sol

2 ous de la talla L

També necessitem una placa 
metàl·lica o de silicona de motlles 
de magdalenes i 12 motlles de 
paper alts. 

INGREDIENTS 

CUINER: Alfonso Vizcaíno • ESTABLIMENT: Cafè i diari

ELABORACIÓ

• En primer lloc hem de coure la remolatxa 
durant uns 20 minuts. La retirem i la ratllem 
amb un ratllador de pastanaga. 

• A continuació, posem el forn a escalfar a 170 
graus dalt i baix.

• Mesclem tots els ingredients (la remolatxa, la 
farina, el llevat, el sucre, l’oli i els ous) fins a 
obtenir una pasta cremosa i d’un color fúcsia 
i brillant.

• Omplim els motlles de paper que haurem col·
locat prèviament a la placa, fins als tres quarts 
de la seva capacitat, no s’han d’emplenar del 
tot.

• A continuació, ho posem tot al forn a mitja 
altura, durant 20 minuts.

• Finalment, ho traiem i ho deixem refredar. 

 
DADES DE L’ENTITAT
Presidenta: Esther SánchezVicepresidenta: María de los Ángeles Jimeno
Secretària: Angelica Ripa 
Tresorera: Anna Capafons
Vocals: �eus Baena, Cristina Lopera, Rosa María Hierro i Celia Ruiz
Correu electrònic: 
lesvioletesfeministes@gmail.comFacebook: 
lesvioletesfeministes
Nombre de socis: 40 socis
Data de fundació: agost de l’any 2018
Quota: 10 euros a l’any
Principals activitats: la prime-ra va tenir lloc a l’Espai Jove de l’Hospitalet de l’Infant, el mes de juliol, i va consistir en la projec-ció del documental «�agore», que tracta sobre la violenta mort d’una estudiant d’infermeria a mans d’un psiquiatra de Pam-plona, durant les festes de Sant Fermín de l’any 2008.
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LES ENTREVISTES 
DE LA RÀDIO

Quina serà la teva tasca als Estats Units?
El Barça té una oficina a Nova York que la 
porta una empresa americana. Aquesta té un 
departament comercial que representa els 
interessos del club per tot Amèrica. Bàsica-
ment, el que fa és buscar patrocinis, millorar 
la imatge de la marca i fomentar el fet de 
tenir més seguidors a les xarxes, la qual cosa  
actualment és molt important per al Barça. 
Amèrica és un mercat prioritari per al Barça, 
per les possibilitats de créixer com a club, ja 
que al cap i a la fi, estem en una competi-
ció global i això fa que el terreny de joc no 
només estigui a Europa, sinó a altres moltes 
parts del món. 

Vas repensar-te molt l’oferta?
Em va sobtar molt, perquè no me l’esperava. 
Va ser en una xerrada amb el director gene-
ral de recursos humans, que em va dir que 
em faria una oferta que em sorprendria, però 

que volia que la considerés, que per la meva 
trajectòria i les meves capacitats havien pen-
sat en mi per al càrrec. En aquell moment, si 
hagués tingut 20 anys, li hagués dit que sí rà-
pidament, però en tenir una família el millor 
era decidir·ho entre tots, i així ho vam fer.

Et dóna vertigen?
I tant, però he tingut aquesta sensació moltes 
vegades a la meva vida. Quan vaig marxar 
cap a Barcelona amb 14 anys tot sol per co-
mençar la meva carrera esportiva, va ser el 
més complicat, però després vas adaptant·te 
i saps gestionar aquestes sensacions a mesura 
que arriben.

La teva formació acadèmica la vas escollir 
pensant a exercir dins del Barça, quan aca-
bés la teva carrera esportiva?
No vaig pensar mai que amb 46 anys viuria a 
Nova York i fent això pel Barça, l’únic que he 

fet és treballar en el que m’agradava i a poc a 
poc el camí ha anat formant·se sol.

Aquests dies s’està parlant de la possibilitat 
que es juguin partits de la lliga de futbol espa-
nyola als Estats Units...
Hi ha darrere una empresa de multimilionaris 
que volen promocionar el futbol als EUA, i veuen 
que quan disputen algun partit de pretemporada 
com el del Barça·Madrid a Miami de l’any pas-
sat, el camp està pleníssim. Per això volen portar 
partits oficials de lliga, a ells els pot proporcionar 
diners; i a la lliga i per extensió al Barça, promo-
cionar, millora i reforçar la seva imatge.

Estàs dient que és possible que es disputi un 
Barça-Madrid de lliga a EUA?
Un derbi d’aquesta categoria serà difícil, però 
partits de lliga no tan potents és possible. Partits 
que aquí no creïn massa expectació, allí poden 
triomfar molt més.

Xavier O’Callaghan

Aquest estiu passat hem hagut 
de lamentar la mort de dos col-
laboradors de Ràdio l’Hospitalet 
de l’Infant: Cristina Calzas i Mario 
Prades. La Cristina, veïna de l’Hos-
pitalet, va ser col·laboradora de 
l’emissora municipal des dels anys 
90 i va conduir diferents espais mu-
sicals i seccions, entre altres espais 
radiofònics. També va col·laborar 
amb aquesta revista, cedint imat-
ges d’actes i racons del municipi, 
�a que la fotografia era una altra de 
les seves passions.

El periodista musical Mario Pra-
des, nascut a Barcelona, va ar-
ribar a final dels anys vuitanta a 
la ciutat de Tarragona, on va tre-
ballar com a crític musical i col-
laborador assidu del Diari de Tar-
ragona fins als anys 90. Aquestes 

labors les compatibilitzava amb la 
seva funció de promotor musical 
a escala nacional i internacional. 
També cantant en la seva joven-
tut, part de la seva carrera com a 
periodista es va gestar en la rà-
dio. Així, va col·laborar amb la mí-
tica Ràdio Joventut als anys 70, 

i va realitzar nombrosos progra-
mes per a emissores municipals, 
com per exemple El temps passa, 
Trobadors i Un toc de rock, que 
com bé sabeu formaven part de 
la graella de Ràdio l’Hospitalet. 
Els darrers anys de la seva vida, 
Prades va viure a Reus.

Moren els col·laboradors de la Ràdio 
Cristina Calzas i Mario Prades

El FC Barcelona ha nomenat el Xavier O’Callaghan Managing Director de 
l’Oficina de Nova York. Aquest fill de l’Hospitalet de l’Infant tindrà com a principals 
responsabilitats la consolidació de l’oficina i del seu equip, i també es convertirà 
en la persona de referència com a màxim responsable i representant del Club en 
el continent americà.
O’Callaghan va ser esportista d’elit en la secció d’handbol del Club i després de la 
seva retirada esportiva ha exercit com a manager d’handbol, hoquei patins i futbol 
sala. En Xavier és, a més, diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat 
de Barcelona, també va cursar estudis de Llicenciatura en Ciències Actuarials 
i Financeres de la Universitat de Barcelona i té un Executive MBA en Gestió 
Esportiva per La Salle, Universitat Ramon Llull. 

Descarrega’t 
gratis al 
teu mòbil 
l’aplicació 

VH APP

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

municipi
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CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT:
Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal 

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

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

Ajuntament de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
Antena del Coneixement URV ........... 670 50 21 77
BASE..................................................... 977 82 34 59
Biblioteca de l’Hospitalet .................  977 82 21 22
Biblioteca de Vandellòs ...................  977 82 45 12
Ca la Torre ........................................ 977 82 08 37
CAP   L’Hospitalet ................................   977 82 03 36
Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
Fax Casa de la Vila de l’Hospitalet . 977 82 39 00
Casal d’avis de l’Hospitalet .............  977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs ................  977 82 43 64
Casal Hifrensa l’Hospitalet................   977 82 30 06
Casal de Masboquera .......................  977 82 43 44
Casal de Masriudoms ......................  977 82 44 10
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Centre de dia de l’Hospitalet ...........  977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
Comaigua �Avaries� ...........................  900 10 03 42
Emergències....................................................... 112
Endesa �Avaries� ............................... 800 760 706
Escola de Música �Vandellòs� .............977 82 42 34
Escola de Música �l’Hospitalet� ..........977 82 37 14
Escola Mestral �l’Hospitalet� ............. 977 82 31 90
Escola Valdelors �Vandellòs� ............ 977 82 40 14
Farmàcia Aragonès ............................ 977 82 30 59
Farmàcia Gavaldà .............................. 977 82 41 64
Hifrensa �Alberg /Bar� .......... 977 82 34 40 - 977 82 30 06
I�S 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
�otaria .................................................  977 82 34 77
Oficina de Turisme .............................  977 82 33 28
Pavelló Poliesportiu Vandellòs .........   977 82 43 54
Piscina coberta. Àrea d’Esports .......  977 82 05 23
Policia Local ............................. 092 / 609 30 89 45
Port Esportiu �Club �àutic� ................  977 82 30 04
Ràdio l’Hospitalet ...............................   977 82 00 14
Tanatori municipal ..............................   977 36 02 81
Telefònica �Avaries� .........................................1002
Televisió de Vandellòs .........................  977 82 43 60
Viver d’Empreses �IDETSA�.................. 977 82 08 20

TELÈFONS D´INTERÈS

DEMOGRAFIA

Serveis

POBLACIÓ
Dades actualitzades 01/10/2018
L’Hospitalet de l’Infant . . . . . . . . . . . . . . 5.333
Vandellòs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .779
Masriudoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Masboquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
L’Almadrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Població disseminada  . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.477

NAIXEMENTS: 
Èric Margalef Domènech, . . . . . . . . . . . . . .  21/06/2018
David Fuentes Vergès, . . . . . . . . . . . . . . . .  28/06/2018
Lucía Camafort Cuchí, . . . . . . . . . . . . . . . .  09/07/2018
Quim Capafons Sarria, . . . . . . . . . . . . . . . .  14/07/2018
Asher Gonzalez Rojas, . . . . . . . . . . . . . . . .  09/08/2018
Ona Álvarez Gato,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08/08/2018
Marcos López Castellnou,. . . . . . . . . . . . . .  30/08/2018
Paula Salvadó Gil,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31/08/2018
Eloi Alonso Fernández-�ieto, . . . . . . . . . . .  17/09/2018
Lucía Marrupe Martínez, . . . . . . . . . . . . . . .  18/09/2018
�oa Marrupe Martínez, . . . . . . . . . . . . . . . .  18/09/2018

DEFUNCIONS:
Enric Munne Aules, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22/06/2018 
Jose Tomas Pico, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23/06/2018 
Palmira Simón Climent,. . . . . . . . . . . . . . . .  21/07/2018
Francisco Alcalde del Castillo, . . . . . . . . . .  22/07/2018 
Antonio Torrell Micor, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30/07/2018 
Júlia Margalef Boquera, . . . . . . . . . . . . . . .  07/08/2018
Pilar Casanova Bielsa, . . . . . . . . . . . . . . . .  20/08/2018 
Rosa Gil Margalef,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29/08/2018
Montserrat Rovira Castellnou,. . . . . . . . . . .  06/09/2018
Elvira Boquera Saladié,. . . . . . . . . . . . . . . .  10/09/2018

MATRIMONIS:
Victor Manuel Huertas Rami 
i Rosa Vendrell Gili,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02/03/2018
Alfonso Fontboté Albal 
i Isabel Pérez Borrego, . . . . . . . . . . . . . . . .  03/06/2018
Juan Antonio Martínez Miranda 
i Elena Jornet Sánchez, . . . . . . . . . . . . . . .  30/07/2018

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTE

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL 
Horaris d’hivern: del 12 de setembre de 2018 al 22 de juny de 2019

DE DILLUNS A DIVENDRES 

  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 

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

11:31 11:35 11:40 11.45 11:50 11:55 12:00 12:03 12:05 
13:01 13:10 13:15  13:20 13:25 13:30 13:33 13:35 

14:35 14:40 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:22 

15:56 15:58 16:00 16:05 16:10 16:13 16:15 16:18 
17:09 17:12 17:15 17:20 17:25 17:30 17:33 17:35 17:38 

18:31 18:32 18:35 18:36 18:40 18:43 18:45 18:50 
19:06 19:07 19:10 19:15 19:17 19:19 19:20 
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8:05 8:07 8:08 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 
9:05 9:10 9:12 9:15 9:17 9:25 9:30 9:35 9:45 9:46 
10:22 10:25 10:30 10:32 10:35 10:45 10:50 / 11.25 11:30 11:31 
12:10 12:12 12:15 12:20 12:22 12:25 12:30 12:35 13:00 13:01 
13:40 13:42 13:45 13:50 13:55 14:05 14:10 14:20 14:30 14:31 

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

VANDELLÒS —L’HOSPITALET  

L’
H

os
pi

ta
let

  -
Al

ca
nt

ar
ill

a 

L’
H

os
pi

ta
let

 
IE

S 

Po
l. 

In
du

str
ia

l 

Va
nd

ell
òs

 
Ca

n 
M

oq
ue

t 

M
as

bo
qu

er
a 

M
as

riu
do

m
s

Va
ne

ss
a P

ar
k 

Ur
b.

 In
fa

nt
 

L’
H

os
pi

ta
let

 

IE
S L’

H
os

pi
ta

let
 

Ca
sa

 d
e l

a V
ila

 

P.
 B

er
en

gu
er

 
Po

rt
 E

sp
or

tiu
 

Zo
na

 Á
ste

r 
pi

sc
in

a 
L’

H
os

pi
ta

let
 

-A
lca

nt
ar

ill
a 

Va
nd

ell
òs

 
Be

nz
in

er
a 

Va
nd

el
lò

s
 B

en
zin

er
a 

BUS MUNICIPAL 

HORARI 

D’HIVERN 

 DEL 12 DE SETEMBRE 2018 

AL 22 DE JUNY DE  2019 

El bus municipal és un servei 

gratuït de l’Ajuntament de Van-

dellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Respecteu-lo 

DE DILLUNS A DIVENDRES 

  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 

8:32 8:35 8:40 8:45 8:50 8:53 8:55 
9:46 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:18 10:20 
11:31 11:35 11:40 11.45 11:50 11:55 12:00 12:03 12:05 
13:01 13:10 13:15  13:20 13:25 13:30 13:33 13:35 

14:35 14:40 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:22 

15:56 15:58 16:00 16:05 16:10 16:13 16:15 16:18 
17:09 17:12 17:15 17:20 17:25 17:30 17:33 17:35 17:38 

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

10:22 10:25 10:30 10:32 10:35 10:45 10:50 / 11.25 11:30 11:31 
12:10 12:12 12:15 12:20 12:22 12:25 12:30 12:35 13:00 13:01 
13:40 13:42 13:45 13:50 13:55 14:05 14:10 14:20 14:30 14:31 

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

VANDELLÒS —L’HOSPITALET  
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BUS MUNICIPAL 

HORARI 

D’HIVERN 

 DEL 12 DE SETEMBRE 2018 

AL 22 DE JUNY DE  2019 

El bus municipal és un servei 

gratuït de l’Ajuntament de Van-

dellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Respecteu-lo 

DISSABTE 

  L’HOSPITALET — VANDELLÒS 

9:00 9:02 9:05 9:10 9:15 —-- 9:20 9:25 —- 9:35 9:45 9:47 9:50 10:05 
10:55 10:57 11:00 11:05 —- —- 11:10 11:15 —- —- —- —- 
—- —— —- —- —- —- —- 11:45 11:45 —- —- —- 

12:05 12:07 12:10 12:15 12:20 —- 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 12:52 12:55 13:10 

VANDELLÒS — L’HOSPITALET 
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BUS MUNICIPAL 

HORARI 

D’HIVERN 

 DEL 12 DE SETEMBRE 2018 

AL 22 DE JUNY DE  2019 

El bus Municipal és un servei 

gratuït de l’Ajuntament de Van-

dellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Respecteu-lo 

Reservat el dret d’admissió 

10:55 10:53 10:50 10:45 —- —- 10:40 10:35 10:30 —- 10:25 10:23 10:20 10:05 
12:05 12:03 12:00 11:55 —- —- 11:50 11:45 11:46 —- —- —- 

14:00 13:58 13:55 13:50 —- —- 13:45 13:40 13:35 —- 13:30 13:28 13:25 13:10 
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VANDELLÒS – L’HOSPITALET

VANDELLÒS – L’HOSPITALET

L’HOSPITALET – VANDELLÒS

L’HOSPITALET – VANDELLÒS
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Octubre 2018Fotogaleria

Pujada a l’ermita de Sant Roc. Foto: ASSUMPTA LLOPPregó a càrrec de la Pilar Bo. Foto: B.H.

Homenatge als avis que fan 80 anys el 2018. Foto: TEO CASTILLO   

Grup de participants dels Casals d’estiu. Foto: ÀREA D’ESPORTS

Foto guanyadora del Concurs de fotografia: 
MARINA MIRALLES

Concert de Dàmaris Gelabert. Foto: ASSUMPTA LLOP

XXXI Trobada de Gegants, grallers i altres grups festius. Foto: ROGER SALADIÉ

Participants de la mostra d’art i artesania. Foto: ROGER SALADIÉ

Vermut popular. Foto: ROGER SALADIÉ

El Casal d’avis de l’Hospitalet dóna productes a Càritas amb els 
diners recaptats per Sant Pere. Foto: CASAL D’AVIS

FESTA MAJOR DE L’HOSPITALET
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Octubre 2018Fotogaleria

Guanyador del Trofeu de Pesca Verge del Carme, Víctor 
Franco. Foto: FELIPE SANZ 31è Aplec de sardanes a la vora de la mar. Foto: ROGER SALADIÉ

Jocs infantils per la Festa Major de Masriudoms. Foto: ROGER SALADIÉ Processó de la Festa Major de Masriudoms. Foto: ROGER SALADIÉ

Animació infantil per la Festa Major de l’Almadrava. Foto: ROGER SALADIÉ Cercavila de la Festa Major de l’Almadrava. Foto: ROGER SALADIÉ

Sopar 25è aniversari del Grup de Dones Blanca d’Anjou. Foto: ROGER SALADIÉ Cuines del món de Vandellòs. Foto: ROGER SALADIÉ
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Octubre 2018Fotogaleria

XXIII Clotxada popular. Foto: JUDIT BRÚ

Plantada de gegants i capgorssos. Foto: ASSUMPTA LLOP

El pregoner, Santi Guirro, amb la pubilla i les damisel·les d’honor. Foto: JUDIT BRÚ Xaranga infantil pels carrers del poble. Foto: JUDIT BRÚ

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

Presentació del llibre sobre Castelló de Meritxell Blay. Foto: HELENA JIMÉNEZ

Homenatge a la vella pagesia. Foto: ASSUMPTA LLOP

FESTA MAJOR DE VANDELLÒS
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