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ELS PRESSUPOSTOS MÉS SOCIALS
En el darrer ple extraordinari de l’Ajuntament, celebrat aquest mes
de novembre, hem aprovat els pressupostos municipals per a l’any
2019.
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L’Equip de Govern (PSC-FIC) ha definit aquests pressupostos
pensant en les persones i en les necessitats de la gent del municipi
actual; i pensant en el futur. L’objectiu últim de les inversions és
facilitar i garantir el seu funcionament a llarg termini, cercant la seva
sostenibilitat funcional i financera i alhora l’eficiència i l’eficàcia en
personal i serveis generats.
Aquests són uns pressupostos elaborats pensant en la gent, en tots
els col·lectius i, especialment, en els més dependents. Això explica
l’aposta que ja vam començar aquest any, quan el principal objectiu
era posar en funcionament la residència per a la gent gran de Vandellòs i començar a treballar en la residència per a l’Hospitalet.
D’igual manera, diem que són pressupostos socials, ja que entenem que cal continuar treballant per
suprimir els barracons de l’Escola Mestral, ara que ja tenim el permís del Departament d’Ensenyament;
així com millorar les llars d’infants municipals, els pavellons esportius i les piscines descobertes de Masriudoms i Masboquera.
També són pressupostos socials, perquè continuem oferint una sèrie d’ajuts i millores a les persones i a
les empreses locals, per tal de seguir desenvolupant plans d’ocupació i afavorir els emprenedors. I també
ho són, perquè es mantenen les col·laboracions amb l’ample teixit associatiu del municipi.
Finalment, també són socials i de futur, perquè es porten a terme amb recursos propis, sense generar
endeutament, i perquè actuem de manera clara i transparent, amb control intern i auditories externes
voluntàries, per reforçar la netedat del procés d’elaboració i d’execució dels pressupostos que són, per
damunt de tot, diners públics.
Per acabar, voldria aprofitar aquest espai per desitjar a tots els veïns i veïnes del municipi unes bones festes
nadalenques i un millor any nou.

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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ENTREVISTA A LA REGIDORA
NÚRIA ORTIZ

“

Volem que el nou aulari de l’Escola
Mestral sigui un espai adequat per a
l’etapa d’educació infantil

En quina fase es troba el projecte d’ampliació
de l’Escola Mestral?
Les inversions en les escoles són competència de
la Generalitat de Catalunya, però davant de la necessitat de millorar les condicions en què es troben
actualment els alumnes d’educació infantil i d’alliberar els espais que ara ocupen per destinar-los a
altres usos, l’Ajuntament està disposat a assumir
tot el cost de la creació d’un aulari per als nens i
nenes de P3, P4 i P5. El primer pas era que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat delegués aquesta competència a l’Ajuntament, cosa
que ja hem aconseguit. Ara estem pendents de la
signatura del conveni de col·laboració, que hem
validat ambdues parts. Un cop signat, podrem encarregar la redacció del projecte i l’obra.
Què és el que s’acordarà amb la signatura
d’aquest conveni?
Que tot i que l’Ajuntament cedirà l’ús de l’immoble a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat
escolar, disposarà d’autonomia per programar i
realitzar activitats i serveis de caràcter educatiu i
assistencial fora de l’horari lectiu com la ludoteca,
entre altres condicions.
Com voleu que sigui aquest nou aulari?
La idea és que, sobretot, sigui un espai adequat
per aquesta etapa de l’educació infantil, i disposi
de mobiliari adaptat als seus usos i necessitats. Cal
tenir en compte que ara els alumnes d’aquest cicle
ocupen mòduls prefabricats.

“

Després d’un any intens, marcat per projectes grans com la reforma i
ampliació de l’Escola Municipal de Música, una extensa programació
cultural i una tasca continuada de difusió de la riquesa patrimonial del nostre
municipi, la regidora de Cultura, Patrimoni i Ensenyament, Núria Ortiz, té la
vista fixada ja en els nous objectius que es planteja de cara a l’any vinent.
tallers, compten amb l’ajut d’una integradora
social a jornada completa; i amb tres aules a
l’Escola Àster en lloc d’una, on poden realitzar
noves activitats.

Teniu previstes altres millores als centres educatius del municipi?
Recentment hem remodelat els lavabos de la banda nord de l’Escola Mestral i l’estiu que ve també
farem una reforma integral dels de la banda sud.
El proper estiu també tenim previst ampliar la llar
d’infants Sol i Vent per substiuir els mòduls prefabricats on s’ofereix el servei de menjador. I, per
donar suport al procés de renovació pedagògica de
l’Escola Valdelors, comprarem material didàctic i
millorarem l’aula d’informàtica i el sistema de comunicacions del centre.

Parlem ara del departament de Cultura. Segons vau explicar fa un temps, també voleu
millorar i ampliar els espais d’acollida al Poblat
Hifrensa, obra de l’arquitecte Antonio Bonet
Castellana, oi?
Ja tenim el projecte redactat i en breu encarregarem l’obra. Les actuacions previstes consisteixen a
habilitar una de les aules de l’Escola Àster com a
punt d’acollida al Poblat Hifrensa, per explicar la
figura i l’obra d’aquest cèlebre arquitecte racionalista al nostre municipi; i a condicionar una altra
aula per reproduir fidelment com eren les aules
d’aquesta escola que va acollir els fills dels treballadors de la central nuclear Vandellòs I.

Més novetats en relació amb el departament
d’Ensenyament?
Hem reforçat la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), amb més personal i més espais. Considerem que aquest servei municipal
adreçat a una desena d’alumnes de 3r i 4t de
secundària obligatòria derivats dels instituts de
l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp i
Miami Platja que presenten unes carències educatives especials, és prioritari. Ara, a més d’estar
atesos de manera especialitzada i individualitzada per una professora, i amb jornada parcial
per un monitor d’esports i un responsable de

Quan penseu obrir aquests dos nous espais?
La nostra voluntat és obrir-los al públic per Setmana Santa, com a complement de les visites guiades
al Poblat Hifrensa que ja oferim. Tant l’Ajuntament com la Generalitat de Catalunya coincidim
en la necessitat de preservar aquest conjunt patrimonial i, per aquest motiu, el Departament
de Cultura de la Generalitat ha contractat a una
arquitecta perquè dugui a terme els treballs tècnics
necessaris per tramitar l’expedient de declaració de
Bé Cultural d’Interès Nacional , en la categoria de
Conjunt Històric, a favor del Poblat Hifrensa; i de
delimitació del seu entorn de protecció.

Què suposarà la declaració de BCIN per al
Poblat Hifrensa?
Servirà per protegir aquest conjunt i garantir-ne la pervivència en les millors condicions
possibles. També pot permetre establir uns criteris d’actuació en les intervencions futures. A
més, amb aquest reconeixement a la mà, podrà optar a acollir-se a la línia de subvenció
de l’1,5% cultural que atorga el Ministeri de
Foment.
Continuareu programant visites guiades al
patrimoni l’any vinent?
Sí, les que tenim previst reforçar són les del Poblat Hifrensa, per treure profit als nous espais.
Al centre d’acollida hi voldrem oferir activitats
per a les famílies, com ara estem fent a l’Hospital del Coll de Balaguer, on tenen molta acceptació; i per als escolars de dins i de fora del
municipi. Les visites escolars, amb activitats,
que oferim des de fa un any a l’hospital gòtic i
al Molí de l’Oli funcionen molt bé.
Recentment, l’Arxiu Comarcal del Baix
Camp va lliurar a l’Ajuntament imatges digitalitzades de documentació municipal...
Durant els darrers mesos, hem treballat amb
l’Arxiu Comarcal per revisar l’arxiu històric i
municipal i digitalitzar el fons documental i
d’imatge. S’hi pot accedir a una part del fons
digitalitzat, per Internet, a través de l’aplicació
«Arxiu en Línia» del Departament de Cultura
de la Generalitat.
LA
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Cristina Borràs

RECTA FINAL

E

ns trobem en la recta final de l’any
i també de l’actual mandat 20152019. El proper 26 de maig es
celebraran unes noves eleccions municipals que configuraran els nous organigrames dels Ajuntaments.
En aquests moments, estem treballant per poder aprovar el pressupost
municipal de l’any 2019. Un pressupost
enfocat, com cada any, a mantenir i, si
és possible, a millorar la qualitat de vida
dels nostres veïns i veïnes.

Tenim clar que l’actual equip de
govern tindrem poc temps per poder
fer realitat algunes de les propostes,
inversions i serveis que ens hem marcat, però no per això hem deixat de
treballar i mirar d’encabir-ho en els
pressupostos que lluny de ser electoralistes són reals.
De ben segur que quan tinguem a
casa la revista municipal estaran aprovats i seguiran el procediment de terminis legals que ens porti a l’aprovació

Facebook: PDECat Vandellòs l’Hospitalet

definitiva i ens permeti començar a treballar des del primer dia de l’any 2019.
A nivell estatal també s’està intentant aprovar uns pressupostos, després
de set anys de retallades en la prestació de serveis públics que són bàsics
per garantir la igualtat d’oportunitats en
l’educació, la sanitat i la dependència.
A Catalunya, si s’aproven ens arribaran
2.200 milions més d’euros.
Si finalment Pedro Sánchez no
aconsegueix aprovar els pressupostos

de l’Estat perquè tant ERC com PDeCat
no li donen suport, una de les opcions
que té és convocar noves eleccions que
podrien coincidir amb les municipals, les
de 13 comunitats autònomes i les europees, que ja estan convocades per al
diumenge 26 de maig de 2019.
Estem a les portes del Nadal i,
aprofitant aquest espai, m’agradaria en
nom de tot el meu Grup Municipal desitjar-vos que tingueu unes Bones Festes i
un Bon Any 2019.

Mònica Boquera

FEM BALANÇ? APROVAT EN ACTIVITATS I FESTES;
SUSPENS EN GESTIÓ ECONÒMICA I PLANIFICACIÓ

S

’acosta el final del mandat i toca
anar fent balanç. Sent justos,
cal dir que la tasca de l’Ajuntament quant a festes i promoció de la
cultura és positiva, ja que són moltes
les activitats que es porten a terme per
a un municipi de poc més de 6.000
habitants. També és cert que moltes
d’aquestes noves activitats (cinema,
teatre, òpera...) es poden fer gràcies
a equipaments com, per exemple, el
Centre Cultural Infant Pere, realitzats

en mandats anteriors i molt criticats
per un PSC aleshores a l’oposició.
A l’altre costat de la balança hi
posaríem la gestió econòmica en general. Ens hem acostumat a veure
com el pressupost municipal es modifica fins a 14 o 16 cops l’any; fet que
denota una manca de planificació i
certa improvisació. Us imagineu la
vostra família canviant cada mes les
previsions de despesa tenint milions
al calaix? Doncs això passa entre 1

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

i 2 cops al mes a l’Ajuntament. Tanmateix, l’Ajuntament va haver de fer
un Pla econòmic financer (anys 20162017) per incomplir els paràmetres
establerts per la llei estatal en quant
a pressupost; i la societat municipal Llastres ha hagut de realitzar un
Pla de sanejament després de tenir
pèrdues durant 3 anys seguits. Per
acabar-ho d’arrodonir, l’any 2014 es
va subvencionar de manera extraordinària a una entitat, tot i l’informe ne-

gatiu del Departament d’Intervenció.
Molt lluny queden els 250.000€ que
l’Ajuntament ingressava via conveni
amb ANAV; diners que es van reduir
a la meitat el 2012 i van desaparèixer
el 2013.
Alguns apuntem la necessitat de
començar a planificar un futur sense
els quantiosos ingressos derivats de
les instal·lacions energètiques, però
sembla ser que per als nostres mandataris encara no és el moment.

Manel Barceló

PRIMER LES PERSONES

E

l PSC sol utilitzar com a lema
que “primer les persones”,
els ho hem sentit a dir diverses vegades. En el ple de novembre, ERC vam presentar una moció
perquè les persones discapacitades
tinguessin a prop de casa o de la
feina una plaça d’aparcament d’ús
exclusiu.
Vam presentar aquesta proposta perquè la gent que ho pu-

gui necessitar tingui una plaça
d’aparcament registrada al seu nom
i en pogués fer ús. Creiem que una
cosa així és, en primer lloc, de sentit comú; i, en segon, de sensibilitat
vers aquells sectors desafavorits
per les circumstàncies; i que cal fer
més i millor per ajudar-los.
El PSC va votar en contra
d’aquesta proposta, reduint el debat a un sol cas particular d’una

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

persona afectada, tot i que la moció comptava amb el suport de diverses persones interessades del
nostre municipi. L’actual equip de
govern seguirà amb el model actual,
sense criteri general ni sense voler
treballar per fer la vida més fàcil als
nostres veïns, ja que fer-ho, segons
diuen, “comportaria més feina”.
Creiem que les persones discapacitades mereixen un tractament

més digne i menys arbitrari per part
de l’equip de govern del nostre Ajuntament. Volem un municipi on tots i
totes hi puguem viure amb comoditat, sense discriminacions i sense
barreres.
Finalment, la gent d’Esquerra
volem aprofitar aquest espai per
desitjar-vos unes bones festes nadalenques i un bon any 2019.

Sílvia Pujol

MAGNO, ALEJANDRO

P

ocos personajes han recibido el
reconocimiento de la historia de
un modo tan generalizado como
Alejandro, nacido en Macedonia en el
356 a.C., hijo de Filipo II, y de Olimpia
de Epiro.
A temprana edad, se vio abocado
a multitud de campañas para reconstruir
el legado de un reinado que se enfrentaba a rebeliones constantes, e inspirado
por La Ilíada y las historias de Aquiles,
expandió sus fronteras hasta la India,
Facebook: Fic Hospitalet
Twitter: @FicHospitalet

llegando incluso a ser faraón de Egipto.
Tal fue la magnitud de sus hazañas
que su nombre ha llegado a asociarse
con el sobrenombre con el que la Historia ha reconocido su grandeza: Alejandro Magno.
Viene a cuento recordar a este personaje histórico para presentar a otro
Alejandro, éste mucho más cercano
en el tiempo, que va a ser el referente
del Partido Popular de Cataluña en los
próximos años.

Alejandro Fernández (Tarragona,
1976) es un político de raza y formación,
que hereda la inmensa tarea de reconstruir y dar un nuevo impulso a nuestra
formación política recuperando los sólidos valores y principios del centro derecha, homologados hoy en toda Europa,
garantía de crecimiento y prosperidad.
Como decía el Magno, “no hay nada imposible para aquel que lo intenta”.
La elección de Fernández es,
además, muy importante para todas

Elidia López

PARTIDISME, IDEOLOGIA I REALITAT

Q

uan s’està representant al poble
com a regidor i, a més, tens la
responsabilitat de ser part d’un
govern, hi ha tres aspectes que marquen les decisions que es prenen.
D’una part, el partidisme. Tots sabem que el grups municipals representats al consistori, a excepció de la FIC,
es deuen a estructures forànies súper
complicades que en massa ocasions
anteposen el partit al poble. D’altra part,
la ideologia. Quantes vegades els poLA

4 REVISTA

las formaciones locales de la provincia
de Tarragona. Es la primera vez que
un político de nuestra tierra asume esa
responsabilidad, y será capaz de llevar
a los órganos de decisión el partido y de
la soberanía popular la defensa de una
de las zonas más maltratadas por la Generalitat de Catalunya.
Suerte, Alejandro. Como dijo tu tocayo, “de la realización de uno, depende
el destino de todos”. Y todos los populares estamos contigo

lítics són esclaus de la seva ideologia
personal, encara que sigui contrària a la
voluntat d’una majoria de ciutadania. I,
per acabar, la realitat. Una persona quan
està representant una col·lectivitat heterogènia ha de saber adaptar-se i governar per a la majoria de les persones que
conformen aquesta societat.
Quan s’està acabant la present legislatura, la FIC vol dir que la nostra primera intenció ha sigut treballar per a la
diversificació econòmica del nostre po-

ble. Moltes persones no s’adonen que
la continuïtat de l’economia del nostre
municipi està sotmesa a decisions que
es prenen en despatxos que, per descomptat, estan molt lluny de conèixer
la realitat del poble i, és per això, que
nosaltres, que som els que estem gestionant el poble, som els que, obligatòriament, hem d’estar a l’aguait quan en
altes esferes econòmiques i polítiques
comencen debats que poden afectar directament el nostre veïnat.

La nostra política serà sempre la
de treballar i estar preparats per donar
una sortida a la nostra gent, sobretot a la
nostra joventut.
Hem de mirar el futur oblidant, qui
ho hagi de fer, els interessos partidistes
i ideològics, ja que al final la ideologia,
tot i que molt respectable, no deixa de
ser justament un interès propi o de partit.
Creiem que el pressupost general
de l’Ajuntament és l’eina fonamental per
materialitzar aquests grans deures que
tenim amb el poble. La cerca del benestar de totes les veïnes i veïns ha de ser
el timó que ens porti al port desitjat.
Bon Nadal!

Episodis de la nostra història
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EL METGE DE VANDELLÒS QUE VA SER
PROPOSAT PER AL NOBEL
Per Javier Díaz Plaza
Salvador Gil Vernet (Vandellòs, 1892 - Barcelona, 1987) va ser un apassionat de la biologia. De petit, quan finalitzava el curs escolar
a Tarragona i tornava a Vandellòs, gaudia de
les seves vacances d’estiu classificant i herboritzant plantes amb l’ajuda d’un llibre de
claus de botànica. La seva gran il·lusió era
arribar a ser professor de Ciències Naturals.
Va estudiar batxillerat a l’Institut General i
Tècnic de Tarragona. Era un gran estudiant.
I va canviar de plans. «En acabar l’Institut, i
per raons que desconec, va canviar la botànica per la medicina», explica el seu nét,
José María Gil-Vernet (Barcelona, 1957), que
acaba de publicar el llibre sobre el seu avi
The Art of Transforming Science. Salvador
Gil Vernet ‘s modern understanding of Urologic Anatomy.
Salvador Gil Vernet es va convertir en un
prestigiós uròleg. Als anys 50 i 60 del segle
passat, el Servei d’Urologia de l’Hospital
Clínic de Barcelona, amb ell al capdavant,
va esdevenir un referent internacional en
aquest camp. «Grans especialistes d’Europa
i Amèrica hi anaven per aprendre noves tècniques tant de laboratori com quirúrgiques»,
explica José María, que també és uròleg i té
el seu propi centre a la ciutat comtal.
L’aportació més rellevant de Salvador va
ser el coneixement precís de la pròstata: va
establir, per primera vegada, una subdivisió anatòmica de la glàndula prostàtica en
diferents zones o regions, que va servir per
demostrar que malalties com la hiperplàsia
benigna o el càncer sorgien en àrees diferents. Les seves investigacions anatòmiques
van suposar un gran salt endavant en la
urologia. Tant és així que diverses societats
científiques, nacionals i internacionals, el
van proposar en aquesta època per aconseguir el premi Nobel de Medicina. «Crec que
si hagués dut a terme les seves investigacions amb amplis recursos i suport tecnològic, hauria obert noves línies d’investigació
en fisiologia i bioquímica urogenital i llavors
sí hagués estat un ferm candidat al Nobel.
Ell sempre va sentir la falta de suport d’altres
disciplines bàsiques que haguessin complementat i potenciat els seus estudis », afirma
el seu nét.
Era tal l’interès que despertaven les seves
investigacions que un uròleg italià de la Universitat de Florència, el professor Francesco
de Gironcoli, li va demanar que escrivís un
llibre en anglès recopilant els seus treballs
sobre morfologia i funció de la musculatura
urogenital. Va veure la llum el 1968 i encara avui, cinquanta anys després, se segueix
citant en les publicacions científiques. Sal-

Gil Vernet saludant al rei Balduino de Bèlgica durant el primer Simposi Internacional de Urodinàmica, celebrat
el 1971 a Aquisgrà, Alemanya. FOTO: CEDIDA

les tardes dedicat a les seves publicacions
i dictant els treballs que el meu cosí Salvador, també metge i especialista en nefrologia i trasplantament renal, teclejava en un
vella màquina d’escriure», diu José María.
En la seva joventut, va viure exiliat a França
i a Itàlia. Al poc d’esclatar la Guerra Civil, el
19 d’agost de 1936, el govern republicà de
Manuel Azaña el va fer cessar de les seves
funcions docents com a catedràtic de la Universitat de Barcelona (sis companys seus es
van trobar en aquesta situació). «És el principi de l’assetjament i enderrocament de
tots aquells catedràtics que no combregaven amb les idees del Govern de la II República. Després, perseguit pels anarquistes,
no va tenir més remei que fugir a l’exili. El
seu fill gran, Salvador, un adolescent, va ser
capturat i portat a la txeca de San Elías per
ser interrogat sobre el parador del seu pare»,
relata el seu nét.
Salvador Gil Vernet anava per a botànic i va acabar
sent un prestigiós metge. FOTO: CEDIDA

vador, a més, va ser nomenat el 1967 president de la Societat Internacional d’Urologia,
càrrec que va ostentar fins al 1973. És l’únic
uròleg espanyol que ha aconseguit aquest
honor. El premi Nobel de Medicina nordamericà Charles Huggins el va convidar,
l’any 1962, a donar una sèrie de conferències a la Universitat de Chicago.
La vessant personal de Salvador Gil Vernet
El metge vandellosenc va triomfar en la seva
professió, però com era com a persona?
«Era introvertit, encara que afectuós amb els
seus néts. El recordo com un treballador incansable, tot i que ja estava jubilat. Passava

Salvador va abandonar Barcelona amb la
protecció dels consolats francès i nicaragüenc i va marxar a França a bord del vaixell
francès Cortés II. Va viure a Toulouse i després se’n va anar a Itàlia, on va participar en
la fundació de l’Asociación Mediterránea de
Urología.
José Maria ha seguit els passos del seu pare
-també uròleg- i del seu avi, a qui considera el seu referent. «És admirable com va ser
capaç de superar tots els obstacles i limitacions de la seva època per enfocar els problemes que plantejava la urologia de manera
científica», conclou.
Extracte de l’article de Javier Díaz Plaza, publicat al Diari de Tarragona el 4/9/2018.
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NOVES MILLORES ALS NUCLIS ANTICS

Al carrer Major i a la Plaça de l’Ajuntament de Vandellòs; i al carrer Sant Agustí de Masboquera

A

principis de l’any vinent és
previst que comencin les
obres de reurbanització del
carrer Major i de la Plaça de l’Ajuntament de Vandellòs; i del carrer
Sant Agustí de Masboquera.
El consistori ha adjudicat les obres
de Vandellòs a l’empresa Servidel
SLU per un import de 240.000 euros, aproximadament, i un termini
d’execució de 6 mesos. Aquests
treballs seran subvencionats pel
Pla d’Actuació Municipal 2018
(PAM) de la Diputació de Tarragona, que pagarà 123.866,25 euros,
en concret. La part restant l’assumirà l’Ajuntament.
Amb l’execució d’aquest projecte,
l’Ajuntament pretén seguir la tasca
de millora del nucli antic del poble
de Vandellòs, després de la reforma i ampliació de la Plaça Drs. GilVernet, que es va inaugurar l’any
passat.
L’àmbit d’actuació comprendrà el
carrer Major, des del tram de just
davant de l’Església fins al límit de
nova urbanització de la Plaça dels
Drs. Gil-Vernet, just davant de Ca
la Torre; i la Plaça de l’Ajuntament

fins al carrer de Baix, afegint part
d’aquest carrer que està directament vinculat a la Plaça. Es tracta
d’una superfície de 672,14 m2.
Per adaptar els espais a les necessitats de les persones amb
mobilitat reduïda i complir la normativa d’accessibilitat, la solució
adoptada en els carrers afectats
per aquest projecte serà la d’un
sol carrer a un sol nivell, sense diferenciar les voreres de la calçada,
és a dir, una plataforma única d’ús
mixt.

En l’obra, es mantindran els criteris formals i materials de pavimentació utilitzats en la zona de la Plaça dels Drs. Gil-Vernet (només es
modificaran en la rampa de l’església i en punts singulars, per a
la seva visualització).
Entrant en detall, l’escultura de la
dona de la Plaça de l’Ajuntament
es recol·locarà sensiblement on
hi és actualment, però eliminant
els arbustos que interfereixen la
importància del monument i també en l’accés a l’Ajuntament. Així

mateix, es recol·locarà la font
actual a la mateixa Plaça. S’hi
ubicaran uns bancs i fanals en
el costat sud de la Plaça; i dos
arbres, en la part baixa de la Plaça. Aquesta intervenció inclourà,
a més, l’actualització de les diferents xarxes de serveis i una
nova xarxa de pluvials, ja que actualment no existeix en aquesta
zona. A més, s’hi instal·larà una
xarxa de tritub pel pas de fibra
òptica i telefonia i llums de molt
menys consum que les existents,
amb tecnologia Led. g

Les obres previstes a Masboquera

El cementiri
de Vandellòs
estrena
columbaris
El cementiri municipal de Vandellòs ara té columbaris. L’Ajuntament n’ha fet construir 44, en resposta a la demanda dels veïns del
poble, que cada cop opten més
per la incineració i no tenien al
seu abast un espai on dipositar les
cendres dels seus familiars o persones pròximes. En aquesta millora, el consistori hi ha invertit uns
6.000 euros, aproximadament.
LA
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L’Ajuntament de Vandellòs ha
adjudicat les obres de reurbanització del carrer Sant Agustí
del poble de Masboquera a
l’empresa Proyectos y Construcciones Miami 2013 SL, per
un import de 57.500 euros,
aproximadament, i un termini d’execució de dos mesos.
Aquests treballs també estan
subvencionats pel Pla d’Actuació Municipal 2018 (PAM)
de la Diputació de Tarragona.
Per finançar-los, la corporació
provincial ha atorgat 41.288,75
euros al consistori, que es farà
càrrec de la part restant.
Les actuacions previstes consistiran en el canvi de pavimentació i en la renovació de
les escales, del muret i de les
xarxes de serveis de la part
alta del carrer, una superfície
de 320 m² i una longitud de 58
m. Amb aquestes obres, l’Ajuntament donarà continuïtat al

procés de regeneració integral
del nucli antic de Masboquera,
per tal d’aconseguir una millora
del paisatge urbà, que ja es va
iniciar amb els carrers Nou i De
Baix i es va seguir per la resta
de vials adjacents.
Per aquest motiu, els treballs
es faran amb els mateixos
criteris i materials que es van

utilitzar en les actuacions realitzades a l’entorn. Així, com en
els carrers anteriorment arranjats, s’ha projectat un carrer de
prioritat invertida, és a dir, de
prioritat per als vianants, amb
un paviment a un sol nivell,
dissenyat per suportar el pas
de vehicles i alhora oferir una
imatge de qualitat i comoditat
per als vianants.
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APROVAT AL FUTUR EMPLAÇAMENT DE LA
RESIDÈNCIA DE L’HOSPITALET
Al ple del 31 d’octubre, amb els vots a favor del PSC, del PP i la FIC, i l’abstenció del PDeCAT i d’ERC

E

l Ple de l’Ajuntament ha aprovat definitivament els dos
documents de planejament
urbanístic per poder desenvolupar
l’àmbit en què s’emplaçarà la futura residència per a la gent gran
de l’Hospitalet de l’Infant. Es tracta
d’un àmbit ocupat bàsicament per
equipaments públics, com la Casa
de la Vila, el Centre d’Assistència
Primària (CAP), l’edifici del Casal
d’avis i del centre de dia; i el parc
de Bombers.
Amb aquests tràmits aprovats el
passat 31 d’octubre, amb els vots
a favor del PSC, del PP i de la FIC;
i l’abstenció del PDeCAT i d’ERC,
l’Ajuntament disposarà d’un sòl
apte des del punt de vista urbanístic per construir en el futur aquesta
nova edificació destinada a la gent
gran al centre del poble. g

Plànol de la zona on s’ubicarà el
nou equipament municipal.

Millora de l’asfalt a diversos carrers
L’Ajuntament ha millorat l’asfalt de
diversos carrers del municipi, que
estaven en mal estat, a causa del
trànsit de vehicles, el pas del temps
i els treballs realitzats per empreses de serveis.
Els treballs per arranjar aquests
problemes de desgast i degradació
del paviment han afectat un tram
de 1.318 metres quadrats de la
carretera de Móra, comprès entre
la rotonda d’accés al Centre Cultural Infant Pere (a la intersecció amb

el carrer Ramon Berenguer IV) i la
rotonda d’accés a la Casa de la Vila
de l’Hospitalet de l’Infant (a la intersecció amb el carrer Alamanda);
un tram de 40 metres quadrats del
carrer Genessies; i un tram de 620
metres quadrats del carrer Alamanda, del mateix nucli de població. Al
poble de Vandellòs, s’hi han dut a
terme diferents reparacions d’asfalt en els carrers Barcelona, Onze
de Setembre i Gavadà. Aquestes
obres han costat unes 42.000 euros, aproximadament.

Un col·lector d’aigües residuals
per al carrer César Gimeno
L’Ajuntament ha millorat la xarxa de sanejament del carrer
César Gimeno de l’Hospitalet de l’Infant. L’obra ha consistit
en la construcció d’un col·lector d’aigües residuals de 122
metres. Aquesta canonada, d’un diàmetre 50 cm de polietilè,
ha de servir per millorar el funcionament de la xarxa de sanejament d’aquesta via, ja que existien filtracions al terreny,
olors i enfonsaments d’alguns punts de la calçada.
Per realitzar aquests treballs, el consistori ha comptat amb
una subvenció de la Diputació de Tarragona de 28.063,91
euros, un import que cobreix gairebé el cost total de l’obra,
que ascendeix a 29.540,96 euros.
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EL PESSEBRE DELS ESTELS SE CELEBRARÀ
ELS DIES 23, 26, 29 I 30 DE DESEMBRE
En aquesta 21a edició, hi haurà una millora d’espais i d’escenes

E

ls que visiteu enguany el 21è Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló, previst per als dies 23, 26, 29 i
30 de desembre, hi trobareu millores en els
espais i en les escenes, segons ha avançat l’Associació Masia de Castelló. Aquesta
entitat, que és la que organitza l’esdeveniment amb el patrocini de l’Ajuntament, obrirà el recorregut més cap al bosc en aquesta
edició, per ampliar l’espai i evitar les aglomeracions de gent; i també introduirà nous
oficis antics, com el de torner.

En total, durant aquests quatre dies de desembre, s’hi representaran trenta-nou escenes, gràcies als 300 actors i més de 150 col·
laboradors que faran possible que aquest
poble medieval del municipi recuperi, com
cada Nadal, la seva vida. L’horari de visita
serà de les 18 a les 20.30h. Les entrades
es podran comprar online a www.masiacastello.cat o a Castelló mateix, en arribar al
poble, i tindran un preu de 5 euros, per als

nens d’entre 4 i 9 anys; i de 8 euros, per a
la resta de públic; per als menors de 4 anys,
l’accés serà gratuït. El preu de l’entrada inclourà un petit berenar, que s’oferirà en una
gran carpa.
III Concurs d’Instagram
En aquesta 21a edició, els visitants també
podran participar en el concurs d’Instagram
que convoca la Regidoria de Turisme per
tercer any consecutiu, amb els hashtags
#pessebredelsestels2018 i #masiacastelló.
La persona que sigui l’autora de la fotografia guanyadora rebrà tots aquests premis:
una estada de dues nits per a dues persones a l’Hotel Figuerola Resort @Spa, en
règim de dormir i esmorzar, que inclou un
sopar i una sessió d’spa; un bateig de golf
al Pitch &Putt La Figuerola; i un dinar per a
dues persones al restaurant El Rebost de la
Nuri de Masboquera. Les bases del concurs
es poden consultar en el web de Turisme:
www.hospitalet-valldellors.cat. g

Una desena de bars i restaurants participa
en la III Ruta de tapes
Per al període comprès entre
el 30 de novembre i el 9 de
desembre, l’Associació de
Restauració i Hoteleria de
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall
de Llors (ARH) ha organitzat, amb el suport de la Regidoria de Turisme, la III Ruta
de tapes. En aquesta edició,
hi participa un total de 10
establiments (D’Tapas, Can
Donatello, Amalfi, Muelle 58,
La Strega, Möss, El Drac,
D’Antis, Nàutic i Solomillo),
que ofereixen una tapa i una
“canya” o “quinto” de cervesa
o un gotet de vi per 2,5 euros.
Durant aquests dies, els
participants d’aquesta ruta
no només tindreu l’oportunitat d’assaborir unes tapes
variades i elaborades especialment per a l’ocasió, sinó
també de prendre part en
el sorteig de tres premis: el
1r estarà dotat amb una escapada gastronòmica per a
dues persones; el 2n, amb
una tablet; i el 3r, amb un joc
de copes i accessoris de vi.

d’aquests premis, s’han de
tastar les 10 tapes que inclou
la ruta. Al Passaport de la
Ruta, que es pot aconseguir
a l’Oficina de Turisme o a
qualsevol dels establiments
de restauració participants,
hi ha de quedar segellada i
puntuada cadascuna de les
10 tapes. Un cop completat
el passaport, es pot dipositar
a les urnes/bústies que hi ha
als establiments participants.

Per prendre part en el sorteig

El nom dels guanyadors es
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donarà a conèixer al Facebook de l’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors (ARH). Allí també s’hi
farà públic el premi a la millor
tapa. El restaurador guardonat serà obsequiat amb un
sopar gourmet per a dues
persones.
La presentació oficial de la III
Ruta de tapes va tenir lloc el
26 de novembre, a la Sala Infant Pere de l’Hospitalet.

Actes per la II Setmana
contra la violència
vers les dones
Al voltant de la celebració, el 25 de novembre, del
Dia Internacional per l’eliminació de la violència
envers les dones, l’Ajuntament va organitzar amb
la col·laboració de l’Àrea Bàsica de Salut Vandellòs-Hospitalet, el Campus Extens de la URV i les
entitats locals les Violetes i l’Associació d’Afectats
de Fibromiàlgia de l’Hospitalet de l’Infant (ASHOFI), un programa d’activitats per conscienciar la
ciutadania sobre la necessitat d’erradicar tot tipus
de violència masclista. Aquestes activitats es van
dur a terme la setmana del 19 al 25 de novembre i
van ser totes gratuïtes. Van consistir en: tallers de
llaços violetes; la conferència «Morir d’amor. Algunes conseqüències perverses de l’amor romàntic», del Dr. Jordi Roca Girona, catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili
(URV); i la taula rodona «Salut i dones: desigualtats de gènere a la Salut», a càrrec de la doctora
Alicia Hernández, la infermera Marta Ocete, la
psicòloga Bàrbara Mas, la presidenta d’ASHOFI
Ester Martínez i la fisioterapeuta Blanca Solé.
El programa d’actes es va completar amb la projecció de la pel·lícula «Los hombres que no amaban a las mujeres», una sessió de contacontes i la
cursa simbòlica pel passeig marítim «Rodem per
a l’eliminació de la violència envers les dones».
En el marc d’aquesta cursa (en podeu veure una
foto, a la «Fotogaleria»), s’hi va oferir una masterclass d’afrodance i un taller infantil; s’hi van sortejar lots de productes i s’hi va llegir un manifest.
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L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA ELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
Amb novetats, perquè el procés sigui un canal més efectiu de democràcia participativa

L

’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant ha engegat, per tercera vegada
consecutiva, el procés de pressupostos participatius, un mecanisme
de participació i gestió del municipi
mitjançant el qual la ciutadania podrà proposar i decidir a què es destinarà una part dels recursos municipals: 200.000 euros del pressupost
de 2019.
Perquè aquest procés sigui un canal més efectiu de democràcia participativa, en aquesta edició l’Ajuntament hi introduirà algunes millores,
després d’haver-ne avaluat amb
deteniment les experiències anteriors i els suggeriments que li han
fet arribar els participants. L’objectiu
és que la informació arribi a tota la
població i hi prengui part el màxim
nombre de ciutadans possible.
Com a principal novetat, hi haurà
una única butlleta de votació que inclourà propostes tant propostes dels
nuclis de costa (l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava) com dels nuclis
d’interior (Vandellòs, Masriudoms
i Masboquera), de manera que els
veïns empadronats al municipi podran votar no només propostes que
afecten a la zona on viuen sinó també aquelles altres que afecten a l’ altra zona però igualment són del seu
interès. D’aquesta manera, a més
d’atendre una de les demandes de
la població, l’Ajuntament apostarà
per reforçar el sentiment de pertinença al municipi en conjunt.
A diferència dels anys anteriors també, el consistori es reservarà el dret
de reformular les propostes presentades, mantenint l’esperit d’aquestes, per agrupar sota un mateix títol
aquelles que siguin similars o per introduir modificacions que consideri
oportunes.
Les altres novetats consistiran en
l’ampliació dels terminis de presentació de propostes i de votació;
i en l’increment d’espais físics on
les persones que viuen o treballen
a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podran dipositar les butlletes
amb les seves tres propostes; i on,
posteriorment, les persones empadronades al municipi, de 16 anys
o més, podran votar un màxim de
tres propostes. A més de a la Casa

de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant
i a l’Ajuntament de Vandellòs, serà
possible fer-ho a: la biblioteca municipal i la piscina coberta de l’Hospitalet; a la biblioteca municipal i a
Ca la Torre de Vandellòs; i també al
Casal de Masriudoms i al Casal de
Masboquera.
Igual que l’any passat, qui ho prefereixi podrà presentar les seves propostes i votar per internet: a través
del web municipal www.vandelloshospitalet.cat. Tant si s’opta per una
fórmula com per l’altra, el termini de
presentació de propostes serà del
18 de desembre al 13 de gener; i el
de votació del 18 de febrer al 3 de
març. Abans de la votació, una comissió de personal tècnic municipal
realitzarà, del 14 de gener a l’1 de
febrer, la valoració tècnica i econòmica de les propostes presentades,
que com sempre hauran de complir
uns requisits: fer referència a competències municipals, ser concretes
i avaluables econòmicament, ser
inversions, ser viables tècnicament,
ser accions sostenibles i ser d’interès general. I és que només seran
portades a votació les propostes
validades.
Pel que fa a les sessions obertes al
públic, l’Ajuntament organitzarà una
sessió de presentació dels Pressupostos Participatius 2019 el dilluns
17 de desembre (a les 19 h a la
Casa de la Vila de l’Hospitalet de
l’Infant i a les 20.30 h a Ca la Torre
de Vandellòs); una sessió informativa, prèvia a la votació, sobre les
propostes validades, el dilluns 4 de
febrer; i una sessió de retorn, per donar a conèixer els resultats del procés, el dijous 7 de març), també als
dos pobles. Se suprimirà, per tant,
la sessió de priorització convocada
l’any passat, en què els assistents
van poder seleccionar les propostes
presentades que van passar a la
fase de validació tècnica. D’aquesta
manera, totes les propostes presentades tindran les mateixes oportunitats de ser avaluades.
Més informació al web municipal
(www.vandellos-hospitalet.cat i a
les xarxes socials on és present
l’Ajuntament (Facebook i Twitter),
així com als mitjans de comunicació
municipals (Ràdio l’Hospitalet de
l’Infant i Televisió de Vandellòs). g
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L’AJUNTAMENT DESTINA 90.000 EUROS A
LES SUBVENCIONS PER A L’ENSENYAMENT
El consistori ha incorporat millores en el programa municipal d’ajuts per al curs següent

L

’Ajuntament ha subvencionat els llibres a
les famílies de 812 alumnes de les llars
municipals Sol i Vent i Patufets, de les escoles Mestral i Valdelors, i de l’INS Berenguer
d’Entença, per un import total de 74.267,38 euros. Així mateix, ha adquirit llibres per reutilitzar
en aquests tres darrers centres educatius per
un import de 11.426,84 euros.
En relació amb les altres línies d’ajuts, s’han
concedit nou subvencions per a cursos de català per import de 547,09 euros, quatre subvencions per a formació d’adults per import de 640
euros, i vint-i-cinc subvencions de transport per
import de 3.125 euros.
Novetats per al curs que ve
La modificació de les bases reguladores del
Programa municipal de subvencions per a
l’ensenyament, que va aprovar el Ple de l’Ajuntament el passat 31 d’octubre, amb els vots a
favor de tots els grups polítics municipals, permetrà incorporar, el curs següent, els llibres digitals a les línies de subvenció per a l’adquisició
de llibres de text i ampliar els ajuts al transport.

Així doncs, d’aquests ajuts al transport no només es podran beneficiar els alumnes empadronats que cursin cicles formatius fora del
municipi, per manca de l’oferta corresponent a

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, sinó també
els alumnes de les modalitats de Batxillerat en
centres educatius públics, que tampoc s’ofereixin al municipi. g

Anglès per als alumnes de les llars d’infants municipals
Les llars d’infants municipals Sol
i Vent de l’Hospitalet de l’Infant
i Patufets de Vandellòs han incorporat enguany l’ensenyament
de la llengua anglesa. Aquest
curs escolar 2018-2019, tots els

alumnes dels nivells d’1 a 2 anys
i de 2 a 3 anys (més d’un centenar) participen en activitats dirigides per la professora Ángeles
Sanz, que tenen com a objectiu
familiaritzar els més petits amb

Descarrega’t gratis al
teu mòbil
l’aplicació VH APP
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la llengua anglesa, mitjançant
jocs i cançons, i amb el suport
de materials específics. Les sessions són setmanals i tenen una
durada de trenta minuts per aula.
Aquesta activitat s’ha afegit a la

programació pedagògica de les
llars d’infants de manera permanent i és una ampliació d’altres
serveis, com són les sessions
de sensibilització musical per a
l’alumnat.

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

Cultura
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L’HOSPITALET DE L’INFANT ACULL EL
CONGRÉS ANUAL D’AEFONA
Aquest esdeveniment hi ha reunit fotògrafs de prestigi nacional i internacional

L

pitalet de l’Infant, un municipi que
disposa de 7.267 hectàrees de
paratges protegits com Espais
d’Interès Natural (EIN), segons
ha destacat l’organització, que va
comptar amb el suport de la Regidoria de Cultura.

’Hospitalet de l’Infant ha estat la seu del XXVI Congreso Anual de la Asociación
Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA) els dies 6, 7 i 8
de desembre. En el marc d’aquest
esdeveniment, que s’ha celebrat
a al Centre Cultural Infant Pere,
s’han ofert diverses activitats obertes a tothom, no només als socis
de l’entitat, com ara conferències,
audiovisuals, ponències, debats,
estands d’empreses del sector i
una exposició.
Entre la dotzena de ponents
que hi han participat, hi havia
fotògrafs de natura de renom en
l’àmbit nacional i internacional,
guanyadors de prestigiosos premis, que van donar a conèixer
els seus treballs més recents.
Per exemple, José Benito Ruiz,
Mario Suárez, Pere Soler, Oriol

Alamany; Jaime Culebras i Iñaki
Relanzón, entre d’altres.
Durant el Congrés, així mateix,
es van presentar tres llibres i també, de manera oficial, la Societat
Catalana de Fotògrafs de Natura

(SCFN) a la província de Tarragona. A més, s’hi va difondre la comunitat internacional de joves fotògrafs de natura creada recentment
(Young Nature Photographers) i
es van organitzar dues sortides
fotogràfiques per Vandellòs i l’Hos-

Un llibre per gaudir de la visió dels espais
més significatius del municipi
L’Ajuntament i Arola Editors han editat el
llibre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
que es va presentar el 16 de novembre
a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou de
l’Hospitalet de l’Infant; i a l’Auditori de
Vandellòs. Els actes van anar a càrrec
de l’alcalde, Alfons Garcia; de la regidora
de Cultura i Patrimoni, Núria Ortiz i dels
autors de l’obra: Rafael López Monné i
Joaquima Nolla.
Aquesta publicació té la intenció de “recrear la mirada reposada del lector que
cerca fruir amb la visió dels espais més
significatius i rellevants del municipi”, tal
com explica l’alcalde, Alfons Garcia, en
el pròleg. Amb la finalitat de ressaltar els
trets definidors i identitaris de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, l’Ajuntament va

encarregar al reconegut fotògraf i geògraf
Rafael López Monné, que és un gran coneixedor de tots els racons dels pobles
que conformen el municipi, l’elaboració
d’un ampli reportatge que reflectís les característiques més importants del terme.
El document gràfic ve acompanyat d’unes
referències mínimes, però molt definitòries, dels diferents espais que permeten al
lector adonar-se del seu reconeixement
ancestral. L’obra es completa amb la visió
literària de la professora i escriptora Joaquima Nolla Gasulla, que ha bastit un relat que reuneix els principals referents del
territori, tant físics com llegendaris, “amb
un resultat tan atractiu com sorprenent”,
afegeix l’alcalde. Tots els textos s’ofereixen en català, castellà, anglès i francès.

A les muntanyes de Vandellòs i
l’Hospitalet de l‘Infant, precisament, està dedicat un dels articles
del número 25 de IRIS, la reconeguda revista anual d’AEFONA,
que es va presentar durant la trobada. Aquest article és obra de
Roberto Bueno, membre d’AEFONA i fotògraf establert a l’Hospitalet de l’Infant, que ha coordinat el
Congrés i que es va fer càrrec de
les dues sortides fotogràfiques.
Tots els detalls del Congrés es
poden consultar al web: www.aefona.org. g

Nou mapping nadalenc
El proper divendres 14 de desembre, a les 18 h, s’estrenarà un mapping de temàtica nadalenca a la Plaça
Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant. Aquest
espectacle audiovisual que des de l’any 2015 es projecta sobre la façana de l’Hospital del Coll de Balaguer
tindrà un nou guió i una nova música. La Regidoria
de Cultura ha encarregat el nou muntatge a una altra
empresa (SINOCA) que també està especialitzada en
aquest tipus d’animacions en 3D. Els protagonistes són,
com sempre, els alumnes de P-5 de l’Escola Mestral i
de l’Escola Valdelors.
A aquests gairebé vuitanta nens i nenes se’ls va fotografiar al plató de la Televisió de Vandellòs per simular
després la seva participació en les diferents escenes típiques del Nadal al municipi, combinant els seus rostres
amb cossos de dibuixos animats.
El mapping, que té una durada de 10 minuts, es podrà
veure els dies 15, 21, 22, 28 i 29 de desembre i 3 i 4 de
gener, a les 18.30 i a les 19.30 hores.
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La MIDIT participa
en el I Encuentro de
Mancomunidades
de la FEMP
La Mancomunitat pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), integrada per Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip,
ha participat en el I Encuentro de Mancomunidades, organitzat per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en col·
laboració amb l’Ajuntament d’Alcobendas. A
aquesta trobada, que es va celebrar els dies
29 i 30 d’octubre al Centro de Arte d’aquest
municipi de la Comunitat de Madrid, hi va assistir l’alcalde Alfons Garcia, en qualitat de president de la MIDIT; i la coordinadora de la Mancomunitat, Izaskun Cendegui, que va prendre
part en la taula rodona “Gestión del territorio”.
Cendegui va explicar el Pla estratègic 20082018 de la MIDIT.
Aquest document, que ha servit com a full de
ruta durant aquest temps, s’ha sotmès en els
darrers mesos a un procés d’avaluació i de reflexió en què han participat el sector públic i
privat i la ciutadania del territori.
Els resultats de l’avaluació es van presentar el
passat 23 de novembre, a la Sala Infant Pere
de l’Hospitalet, i serviran de base per elaborar
el proper pla estratègic, que tindrà igualment
com a principal repte afavorir la diversificació
econòmica i la consegüent generació d’ocupació. Es poden consultar al web www.midit2020.com

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820
Les associacions empresarials del municipi han estrenat aquest any un nou espai
per reunir-se i per ubicar la seva seu social. Així doncs, l’Associació de Comerços,
l’Associació d’Empresaris i l’Associació
de Restauració i d’Hoteleria comparteixen un local ubicat al Viver d’Empreses
d’iDETSA. La iniciativa dona resposta a
una de les demandes feta per les mateixes associacions i que va ser aprovada
en el marc de la primera reunió de la Taula d’Empresaris del municipi celebrada
enguany.
LA
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LA BORSA DE TREBALL 2.0
SUPERA EL 1.600 USUARIS
Amb la nova eina informàtica, s’ha triplicat la xifra de 2016

A

ctualment, hi ha
unes 1.650 persones actives en
la Borsa de Treball, un
servei gratuït que ofereix l’empresa municipal
de promoció econòmica,
IDETSA, i que facilita un
punt de trobada entre les
persones que busquen
feina i les persones o empreses que ofereixen llocs
de treball. Aquesta xifra
representa el triple de les
persones usuàries que hi
havia abans de la posada en funcionament de la
nova eina informàtica per
millorar la gestió de currículums (el febrer de 2016),
a la pàgina web d’IDETSA:
www.idetsa.cat

El regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica, Miguel
Ángel Garcés, atribueix
en bona part aquest increment d’inscrits a la Borsa
de Treball a la bona acceptació que ha tingut la plataforma digital: «els punts
forts d’aquesta eina són la
simplicitat, l’agilitat i també
la privacitat, ja que d’una
manera molt fàcil i discreta, un empresari que busca
treballadors pot trobar de
seguida perfils que s’ajusten a les seves necessitats, i això fa que les possibilitats de contractació
siguin més altes», afirma.
«Les demandes que s’hi
creen troben una ràpida
resposta de perfils idonis»,

afegeix Garcés. Per aquest
motiu, el mateix regidor
recomana a les persones
que busquen feina que introdueixin en la plataforma
els seus currículums, si encara no ho han fet; i que en
cas que ja utilitzin aquesta
eina, actualitzin permanentment les seves dades
curriculars, per facilitar la
informació a les empreses
i tenir més opcions de ser
contractades.
Des de l’1 de gener fins
al 31 d’octubre, s’han generat unes 130 ofertes de
treball a la Borsa de Treball i s’han contractat unes
80 persones mitjançant
aquest servei. g

Els nous negocis i els ja consolidats
compartiran aquesta secció

Una altra novetat és que les associacions disposaran a partir d’ara d’un espai a

la revista municipal per poder fer difusió
de les empreses que estiguin associades
a qualsevol de les tres entitats empresarials del municipi. D’aquesta manera, les
empreses associades tindran l’oportunitat de publicitar el seu negoci i donar a
conèixer els serveis que ofereixen a la
població en general. Això, a la pràctica,
significa que en aquesta «Secció d’emprenedors» no només es parlarà de les
noves empreses o negocis, sinó també
dels projectes empresarials ja consolidats.

Comerç
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LA 4a NIT DEL COMERÇ DEL COMERÇ APLEGA
MÉS DE CENT PERSONES A L’HOSPITALET
En el marc d’aquest esdeveniment s’hi van lliurar diversos premis

M

és d’un centenar de comerciants van participar
el 20 d’octubre, a l’Hospitalet de l’Infant, en la 4a Nit del
Comerç-Comarques tarragonines, organitzada per la Confederació d’Empresaris de Comerç
i Serveis de les Comarques Tarragonines (CECOSECT), amb
el suport de l’Ajuntament i la col·
laboració de diverses entitats.
La Sala Infant Pere del Centre
de visitants de l’Hospital Coll de
Balaguer va ser l’escenari de la

primera part de l’esdeveniment,
més institucional, consistent en el
lliurament de nou Premis CECOSECT i dels tres Premis Rafael
Tatay que ha atorgat enguany la
Confederació. I la Sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca
d’Anjou, de la segona part, més
lúdica, consistent en un sopar.
En aquesta edició, hi han pres part
associacions de botiguers o comerciants de les comarques del Baix
Camp, Conca de Barberà i Tarragonès; i, com a novetat, hi ha hagut

representants de les comarques
del Baix Ebre i de la Ribera d’Ebre.
Cadascuna de les associacions
participants, adherides a la CECOSECT, van lliurar un únic guardó a
un establiment del seu àmbit territorial, com a reconeixement a la seva
excel·lència comercial, per la seva
trajectòria laboral i la implicació en
el món associatiu. L’Associació de
Comerços de l’Hospitalet de l’Infant
i la Vall de Llors (ACHV) va donar-li
el guardó a la botiga de complements, alimentació per a mascotes
i perruqueria canina Només Mas-

Nou servei gratuït de carrets de compra,
per als usuaris del pàrquing municipal
Els usuaris del pàrquing
municipal de l’Hospitalet de l’Infant, ubicat a la
Plaça Berenguer d’Entença, disposen ara d’un nou
servei gratuït de carrets
de compra. Per gaudir-lo
només han d’aparcar-hi
els seus vehicles i demanar a la taquilla un carret
deixant el tiquet d’entrada
com a dipòsit. D’aquesta
manera, poden comprar
còmodament al poble,
sense haver de carregar
les compres i després retornar tranquil·lament el
carret, un cop hagin dipositat les compres al cotxe i
abonat el pàrquing.
La Regidoria de Comerç
és la que ha posat a l’abast
aquest nou servei per promoure el comerç local, ara

NOU SERVEI

GRATUÏT

DE CARRETS DE COMPRA
1

APARCA

2 DEMANA

3 COMPRA

4 RETORNA

al pàrquing
municipal

tranquil·lament

a la guixeta del pàrquing
un carret deixant el tiquet
d’entrada com a dipòsit

el carret i abona
el pàrquing un cop hagis
descarregat el cotxe

RECORDA

PER 20€ EN COMPRES, 1h GRATIS DE PÀRQUING

cotes, regentada per Eva Espejo a
l’Hospitalet (a la foto de l’esquerra).
L’acte institucional va estar presidit pel secretari del Departament
d’Empresa i Competitivitat de la
Generalitat de Catalunya, Joaquim Ferrer; i també va anar a
càrrec de l’alcalde, Alfons Garcia;
del regidor d’Empresa, Comerç i
Energia, Miguel Ángel Garcés;
del president de la CECOSECT,
Ferran Milà; i de la presidenta de
l’ACHV i vicepresidenta de la CECOSECT, Maria José Gómez. g

“Per Nadal, fer poble
té premi”
Per dinamitzar el comerç local i premiar la fidelitat dels clients, les regidories de Comerç i
de Turisme han posat en marxa la campanya
“Per Nadal, fer poble té premi”. Des de l’1 de
desembre i fins al 6 de gener, les persones
que realitzin compres als establiments comercials del municipi o consumeixin als bars i
restaurants locals, per un import de 10 euros
com a mínim, podran bescanviar els tiquets
per vals per a diverses activitats organitzades
per l’Ajuntament per aquestes dates. Queden
excloses d’aquesta promoció les compres fetes a les grans superfícies comercials.

Presenta els teus tiquets de compra al pàrquing municipal.
Promocions acumulables.

que s’acosten les compres
nadalenques. Amb el mateix objectiu d’apropar el
comerç del poble a la ciutadania, cal recordar que des
de fa més d’un any, l’empresa municipal de promoció econòmica (IDETSA)
ofereix als clients dels es-

tabliments comercials de
proximitat 1 hora gratis de
pàrquing, per 20 euros en
compres. Per aconseguir
aquest descompte, només
han de presentar com a
comprovant els tiquets de
compra a l’aparcament
municipal.

Els premis de la campanya consisteixen en
viatges a les atraccions infantils o al trenet de
Nadal; fotografies al photocall nadalenc i entrades per a les sessions de cinema o per al
parc aquàtic.
L’Oficina de Turisme (Cal Forn) és el lloc on es
bescanvien els tiquets de compra o de consumició pels vals. Els de 10 a 29,99 euros es bescanvien per 1 val; els de 30 a 49,99 euros, per 2
vals; i els de 50 euros o més, per 3 vals.
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T

otes les platges de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant – la de l’Arenal, la de la
Punta del Riu, la del Torn i la de l’Almadrava– han obtingut la Bandera Ecoplayas
2018, un guardó que atorga l’Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio
Ambiente (ATEGRUS) i que distingeix a les
platges que destaquen per la seva política de
qualitat mediambiental.
Les quatre platges han aconseguit renovar
aquesta acreditació, gràcies al compromís
continu de l’Ajuntament amb la millora de
la seva qualitat. El jurat ha valorat l’evolució
durant l’últim any (manteniment dels aspectes positius i millores efectuades), tenint en
compte criteris concrets i fàcils de documentar, demostrar i avaluar, des del punt de vista
de l’enginyeria i la sostenibilitat de les platges, així com aspectes turístics. Per exemple, la possessió de certificacions i guardons
com la Bandera Blava i el sistema EMAS, la
qualitat de les aigües i la sorra, la neteja i
freqüència de neteja, el disseny paisatgístic,
la funcionalitat i qualitat dels equipaments i
serveis, l’accessibilitat, el salvament i socorrisme, etc.
Així doncs, les platges de l’Arenal, la de la
Punta del Riu, la del Torn i la de l’Almadrava podran exhibir la bandera que acredita
l’excel·lència com a reflex de la línia d’actuació de la gestió d’aquests espais fins a l’entrega dels premis de la convocatòria següent.
El lliurament dels premis Bandera Eco-

Nova campanya de
«Menja i guanya»
Per promoure el consum als establiments de restauració del municipi i
fomentar-hi l’activitat econòmica durant els primers mesos de l’any que
ve, la Regidoria de Turisme tornarà
a posar en marxa la campanya promocional “Menja i guanya!”.
D’aquesta manera, els clients que
facin consumicions iguals o superiors a 20 euros a qualsevol dels
bars, restaurants o establiments
de menjar per emportar que hi ha
al municipi podran participar en el
sorteig d’un smart watch, si ho fan
el mes de febrer; d’una tablet, si
ho fan el mes de març; i d’una escapada per a dues persones, si ho
fan el mes d’abril. Gràcies a la col·
laboració de l’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet
de l’Infant i la Vall de Llors (ARH),
també se sortejarà cada mes un val
de 30 euros, per utilitzar en qualsevol establiment membre d’aquesta
entitat. Les bases de la campanya
les podreu consultar en el web municipal.
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TOTES LES PLATGES OBTENEN
LA BANDERA ECOPLAYAS 2018
Les quatre han aconseguit renovar aquest distintiu de
qualitat mediambiental
playas 2018 va tenir el passat divendres 9
de novembre, en el marc del XX Congreso y Exposición Internacional de Playas
que es va celebrar a l’Hotel Zafiro Palace

d’Alcúdia (Mallorca). A l’acte i al congrés,
que va tenir lloc del 7 al 9 de novembre, hi
va assistir la regidora de Turisme, Elidia
López. g

Es reuneix el Consell sectorial de Turisme
El Consell sectorial de Turisme
es va reunir el passat 13 de novembre, a l’Oficina de Turisme
de l’Hospitalet de l’Infant. En la
darrera trobada d’aquest òrgan
consultiu de participació ciutadana, d’assessorament i proposta
sobre temes relacionats amb el
turisme, en què estan representats tots els grups polítics municipals i els sectors privats vinculats a aquest àmbit (establiments
d’allotjament, bars i restaurants,
agències de viatges, el Club
Nàutic, l’Estació Nàutica Costa
Daurada, empreses d’activitats
i serveis, etc.), la Regidoria de
Turisme, encapçalada per Elidia
López, va presentar un informebalanç de la temporada estival i
va donar compte de les accions
dutes a terme per promocionar el
municipi en el darrer any.
També va informar als assistents de les properes actuacions
que té previstes. Entre aquestes, destaca la continuació del
pla de millora de les platges,
que s’ha començat a implemen-

tar enguany sobre la base d’un
estudi integral elaborat per una
empresa especialitzada en el
desenvolupament de projectes
turístics. Així doncs, per exemple, hi ha previst crear una zona
d’ombra amb una passera i una
rampa especial a la Platja de
l’Arenal perquè les persones
amb mobilitat reduïda puguin
accedir amb la cadira amfíbia
fins al peu de l’aigua; i millorar
l’accés del pàrquing al passeig
marítim de l’Almadrava.

Igualment, s’avançarà en el
projecte de creació d’un escull
marí artificial, es reforçarà la
relació amb el sector turístic
privat per apropar idees i s’assistirà a fires turístiques per
compte propi i en el marc del
conveni Corner amb la Diputació de Tarragona, per donar a
conèixer el municipi en el mercat nacional, francès i belga,
entre moltes altres accions de
promoció.

Esports
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NOUS PASSOS ENDAVANT CAP A LA
CREACIÓ D’UN PARC SUBAQUÀTIC
La Regidoria de Turisme encarregarà en breu els estudis necessaris per demanar l’autorització de la
concessió administrativa a la Generalitat de Catalunya

E

l procés per a la creació d’un escull submarí artificial a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant continua en marxa. Un cop realitzats els treballs de prospecció, estudi i avaluació dels hàbitats marins al litoral del terme
municipal, que han permès determinar els tipus
de sòl i d’espècies vegetals que hi ha i disposar
del que es coneix amb el nom de “cartografia
bionòmica”, la Regidoria de Turisme té previst
encarregar en breu els estudis que serviran per
definir la ubicació exacta del parc subaquàtic i la
dimensió del projecte.
Es tracta de la memòria simple, l’estudi turístic i
educatiu i l’estudi de viabilitat econòmica que cal
presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (en concret, al Servei de Gestió del Litoral), per demanar l’autorització de la concessió administrativa.
Aquests documents serviran per caracteritzar
les masses d’aigua, el substrat, les comunitats
biològiques; per analitzar el clima marí, per ferhi una prospecció arqueològica preventiva, per
valorar el potencial d’atracció del parc subaquàtic des del punt de vista turístic i educatiu i preveure’n les fases de creixement. També per dimensionar les necessitats d’espai, equipaments
i mitjans, amb el seu corresponent pressupost
anual de costos de funcionament.
“És un projecte llarg i complex, perquè han
d’intervenir diferents administracions”, admet la
regidora de Turisme, Elidia López. Tal com explica, un cop l’Ajuntament disposi de l’autorització, haurà d’encarregar la redacció del projecte
executiu, la direcció facultativa i el pla de seguretat i salut i cercar el finançament per portar a
terme el projecte (amb fons propis i externs).
Per finançar la redacció del projecte executiu, el
consistori té previst demanar una subvenció al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i

Alimentació a través del Fons Europeu Marítim
i de la Pesca, tal com ha fet per sufragar el cost
dels treballs de cartografia, que era de 23.000
euros (l’Ajuntament només ha pagat la part corresponent a l’IVA).

Els últims passos del procés consistiran en
la licitació de l’execució de l’obra, en base
al projecte executiu; i en l’execució del
projecte en fases, d’acord amb la memòria
simple. g
Aquesta és una imatge d’un dels
cinc biòtops artificials que es van
instal·lar l’any 2016 a la Platja de
l’Arenal, amb el patrocini de Repsol.
Aquestes peces d’obra i pedra, com
veieu, han atret flora i fauna marina i han servit per formar esculls. A
aquesta platja de l’Hospitalet de l’Infant també se submergirà en breu
el biòtop artificial que l’empresa Underwater Gardens International SL
va cedir a l’Ajuntament de manera
gratuïta i que actualment està exposat a la Casa de la Vila.

Uns 60 kg de deixalles recollits, en la Jornada de neteja de platges
Una seixantena de persones van participar en la Jornada de neteja de platges
a l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per
l’Ajuntament i Glups Diving Center, amb
la col·laboració de diverses entitats i establiments locals. Aquesta activitat , que
es va dur a terme el diumenge 21 d’octubre, tenia com a objectiu col·laborar en
la conservació del fons marí i potenciar
la conscienciació mediambiental.
Els participants, tant bussejadors com aficionats a l’snorkel i voluntaris per netejar
en terra, van recollir un total de 60 kg de
deixalles, aproximadament, entre el mar i
la sorra. En acabar la feina, van ser obsequiats amb un dinar de germanor.
LA
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Esports
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OBERTA LA INSCRIPCIÓ
A LA SEGONA CURSA DE
MUNTANYA UT LLASTRES
Es disputarà al municipi els dies 22, 23 i 24 de març

El 23 de desembre,
cursa de Sant Silvestre
solidària
La VII Cursa de Sant Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament , tindrà lloc el diumenge 23 desembre, a partir de les 11 h.
En aquesta competició hi podran participar
totes les categories. El recorregut serà de
4.000 m (dues voltes a un circuit de 2.000
metres); i la Plaça Berenguer d’Entença, el
punt de sortida i d’arribada.
Com l’any passat, la inscripció costa 1 euro
per participant i la quantitat recaptada es
destinarà íntegrament a la Lliga contra el
Càncer de les Comarques de Tarragona i
Terres de l’Ebre.
Els que vulguin prendre part en aquesta
cursa solidària poden apuntar-s’hi amb antelació, a través del web www.tretzesports.
org, en què es pot consultar tota la informació; o el mateix dia de la prova (una hora
abans de l’inici de la competició), a la Plaça
Berenguer d’Entença.

E

l període d’inscripció a
la 2a edició de la cursa
de muntanya UT Llastres és obert des del passat
29 d’octubre. Les persones
interessades a apuntar-se
a aquesta prova d’ultraresistència que consta de tres
etapes i que es disputarà al
nostre municipi els dies 22,
23 i 24 de març ho poden fer
fins al 17 de març de 2019 a
través del web: www.utllastres.com. Poden optar per
participar en les tres etapes
o en alguna o algunes de les
sis curses que s’han organitzat per aquests dies, per
separat.
Les tres proves que conformen l’UT Llastres, organitzada
pel
Centre
Excursionista Serres de
Mestral i pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs (CCERV) amb
el suport de l’Ajuntament
són: la nocturna, de 19 km;

la Llastres, de 53 km; i la
Portella Clàssica, de 26
km, que celebrarà el seu
10è aniversari. En el marc
de l’UT Llastres, s’organitzaran també aquestes
altres proves: la Portella
Express, de 16 km; la Portella Caminada, d’11 km; i
la Canicross, de 6 km, per
als que vulguin córrer amb
els seus gossos.

El diumenge de la Cursa de
la Portella, hi haurà, com és
habitual, curses infantils. En
aquest cas, les inscripcions
dels nens i nenes, d’entre 4 i
12 anys, es podran fer el mateix dia, a partir de les 10 h, al
punt de sortida (la Zona Esportiva Àster de l’Hospitalet
de l’Infant). Més informació a:
www.cursalaportella.com o a
www.utllastres.com. g

L’Àrea d’Esports cedeix la piscina
coberta per a fins terapèutics
La Milla Urbana
aplega més de cent
participants
Més d’un centenar de corredors, de totes
les edats, van participar en la XXVIII Milla
Urbana de Vandellòs, disputada el dissabte
6 d’octubre pels carrers del poble. Un any
més, l’ambient festiu va regnar en aquesta
prova esportiva que està considerada l’últim
acte de la Festa Major. La guanyadora de
la categoria absoluta femenina va ser Maite
Colmenarejo; i el guanyador de la categoria
masculina, Xavier Sevil. En acabar aquesta
cursa organitzada pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) i
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
“Vall de Llorers” de l’Escola Valdelors , amb
la col·laboració de l’Ajuntament i de l’Àrea
d’Esports, s’hi va preparar una xocolatada
per als participants i per als seus acompanyants.
LA
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Un any més, l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament cedeix gratuïtament la piscina municipal coberta a l’Associació
d’Afectats de Fibromiàlgia
de l’Hospitalet de l’Infant, a
l’Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya
Contra el Càncer de Tarragona (AECC) i a l’Escola la
Muntanyeta-Associació Provincial de Paràlisi Cerebral.
Per mitjà de l’acord que ha
signat la regidora d’Esports,
Cristina Borràs, amb les presidentes d’aquestes entitats,
l’empresa municipal que
gestiona els esports s’ha
compromès a cedir gratuïtament les instal·lacions de
la piscina perquè hi puguin
realitzar les seves activitats
aquàtiques. En el cas de les
persones afectades de fibromiàlgia, aquestes activitats

tenen com a objectiu principal millorar la seva qualitat de vida; en el cas de les
dones operades de càncer
de mama, la rehabilitació i
prevenció de l’edema limfàtic; i per als alumnes de
l’Escola de la Muntanyeta,
els serveixen per millorar
els aspectes psicomotrius i

de salut, l’elasticitat i mobilitat de les articulacions, la
coordinació de moviments,
la relaxació del to muscular...
Per a més informació, podeu
posar-vos en contacte amb
l’Àrea d’Esports (telèfon 977
820 523).

Medi ambient

Desembre 2018

S’HI INCREMENTA EL RECICLATGE
D’ENVASOS DE VIDRE UN 6% RESPECTE
A L’ESTIU PASSAT
Com a resultat de la campanya posada en marxa per Ecovidrio

E

covidrio, l’entitat sense ànim de lucre
encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a
Espanya, i l’Ajuntament han aconseguit reciclar al municipi 96 tones de vidre durant
l’estiu, un 6% més que en el mateix període
de l’any anterior.
Aquest és el resultat de la campanya «Toma
nota, recicla vidrio» d’Ecovidrio, un pla integral per incrementar el reciclatge d’aquests
residus en els establiments hostalers de la
costa mediterrània que es va posar en marxa aquest estiu al municipi. Un total de 47
establiments hostalers de la línia de costa
han col·laborat amb Ecovidrio, una dada
important tenint en compte la influència del
sector hostaler, que genera el 50% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús. A més,
l’època estival és un període en el qual es
recull el 30% del total del vidre reciclat durant l’any.

Els resultats obtinguts s’han aconseguit
gràcies a la col·laboració dels professionals
hostalers i a la dotació de mitjans per part de
Ecovidrio. Amb l’objectiu de facilitar la col·
laboració ciutadana, l’entitat va instal·lar 13
contenidors adaptats a l’hostaleria i va lliurar
35 cubells especials als professionals hostalers. A més, per mobilitzar els professionals

del sector, l’entitat van fer un total de gairebé
140 visites a establiments. L’empresa pública comarcal Secomsa, per la seva banda,
va ampliar la freqüència de recollida de vidre per gestionar adequadament l’augment
de l’activitat en hostaleria.
Per agrair als establiments hostalers del

Bon balanç de la recollida de matèria
orgànica als restaurants
Per millorar el reciclatge
de la fracció orgànica dels
residus (FORM), l’Ajuntament va dur a terme aquest
estiu, com l’any passat,
una campanya de recollida
porta a porta, adreçada als
grans productors de FORM
del municipi. En aquesta
campanya, subvencionada
per la Generalitat de Catalunya, hi van participar 23
establiments de restauració, als quals la brigada
de Medi Ambient els va
passar a recollir aquest tipus de residus (restes de
menjar, tovallons de paper
o de cuina) dos cops al dia,
del 22 de juny a l’11 de setembre, que és el període
de l’any en què més volum

municipi la seva participació en la campanya, Ecovidrio va sortejar entre ells
un pack experiència. El guanyador del
sorteig va ser el bar Marc Café. El seu
propietari va rebre el premi de mans del
tècnic de Gerència a Catalunya d’Ecovidrio, Ivan Costa; i de la regidora de Medi
Ambient, Celia Ruiz. g

Premi EMAS d’Or, per a
l’Ajuntament
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant ha rebut un reconeixement especial per complir 10 anys en el registre
EMAS. L’EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme) és una eina de gestió mediambiental per a empreses i altres organitzacions, d’aplicació voluntària, que permet
avaluar, millorar i donar a conèixer el seu
comportament ambiental. Aquest comportament és auditat de forma externa i el registre l’emet, en nom de la Unió Europea, el
corresponent Organisme Competent que a
Catalunya és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

de brossa es genera. Durant aquest temps, es van

recollir un total de 16.688
kg de fracció orgànica.

El consistori aplica actualment aquest sistema de gestió ambiental europeu a totes
les platges, a les deixalleries municipals, a
la deixalleria mòbil, a la Casa de la Vila de
l’Hospitalet de l’Infant i a l’Oficina de Turisme (Cal Forn).
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Salut/Joventut
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TALLERS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR
Els va organitzar l’Ajuntament per a tota la població i per als escolars

A

va parlar de la importància de trucar al telèfon d’emergències, el
112; i se’ls va mostrar quina és la
posició lateral de seguretat. I als
més grans, la maniobra de reanimació cardiopulmonar (RCP) i el
funcionament d’un desfibril·lador
(DEA).

mb motiu de la celebració del Dia Europeu
de Conscienciació de
l’Aturada Cardíaca, que enguany s’ha celebrat el 16 d’octubre, la Regidoria de Salut va
organitzar uns tallers per ensenyar a la ciutadania què fer
davant una aturada cardiorespiratòria.
En aquests tallers gratuïts, duts
a terme els dies 15 i 16 d’octubre, a la Casa de Cultura
Blanca d’Anjou de l’Hospitalet
de l’Infant, els assistents van
poder aprendre a fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), que poden salvar
la vida de la persona que pateix
una aturada cardiorespiratòria.

A més d’aquests tallers oberts a
tota la població, la Regidoria de
Salut va organitzar, amb la col·
laboració de la Regidoria d’Ensenyament, de l’AMPA de l’Escola
Mestral, de l’Àrea Bàsica de Salut
de Vandellòs-Hospitalet, de diversos cossos de seguretat (Policia
Local, Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Vandellòs i

El consistori contracta
joves en pràctiques
L’Ajuntament s’ha acollit a una línia de
subvencions del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) per afavorir la contractació en pràctiques de joves menors
de 30 anys que estan en possessió de
la titulació de grau o tècnic, en situació
d’atur i que formen part del programa
Garantia Juvenil de la Generalitat de
Catalunya.
Mitjançant aquesta col·laboració amb
el SOC, el consistori ha contractat tres
joves del municipi, que duran a terme
diferents tasques vinculades als serveis
municipals de Cultura, Esports i Joventut. Els contractes són en la modalitat
de pràctiques i tindran una durada de
sis mesos amb jornada de treball completa.

LA
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l’Hospitalet de l’Infant, Bombers
de la Generalitat de Catalunya,
Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM) i Mossos d’Esquadra) i
de SOS+DEA, una jornada de
formació per als més de 650
alumnes de l’Escola Valdelors i
de l’Escola Mestral, amb lliçons
adaptades a les diferents edats.
Així doncs, als més petits, se’ls

Aquesta no serà, però, l’única
formació que rebran els nens i
nenes del municipi en aquesta
matèria. Segons explica la regidora de Salut, Celia Ruiz, durant
aquest trimestre del curs i el següent, l’Ajuntament organitzarà
unes sessions de formació més
específiques per a tots els alumnes de les escoles, distribuïts per
classes, sobre com actuar en cas
d’aturada cardiorespiratòria. g

Nou servei de buc d’assaig
Al ple municipal de 31 d’octubre es va aprovar el reglament
general de funcionament del
servei de buc d’assaig. El buc
d’assaig és una sala insonoritzada i adequada acústicament, de 12 metres quadrats,
que es va habilitar a la Casa
de Cultura Blanca d’Anjou de
l’Hospitalet de l’Infant.
Amb l’aprovació del reglament,
s’ha convertit en un nou servei
gratuït, destinat a facilitar un
espai on els joves del municipi
puguin desenvolupar els seus
projectes creatius en l’àmbit de
la música. Poden utilitzar-lo,
de manera preferent, els joves
d’edats compreses entre els 12
i els 35 anys empadronats al
municipi. Les persones d’edats
no incloses en aquesta franja

d’edat també poden emprar-lo,
sempre que els usos estiguin
relacionats amb la música.
En tots els casos, les persones interessades han de sol·
licitar-ho presencialment a

l’Espai Jove, situat també a la
Casa de Cultura; i han de ferse responsables del bon ús i
conservació de la instal·lació,
equipada amb una bateria
completa, un equip de veus,
micròfons i una pissarra.

Entitats

Desembre 2018

VANDEBARÇA
DADES DE L’ENTITAT
President: Josep Joan
Domènech
Secretari: Joan Carles Vidal
Vocals: Marcel Marcó, Juli
Barceló i Anna Maria Barceló
Correu electrònic:
penyablaugranavandellos@
gmail.com
Nombre de socis: 150
Data de fundació: l’acte de
fundació, l’agost de 2017; i
l’agost de 2018, penya de ple
dret
Quota: 20 euros/any per
als adults i 10 euros per als
menors de 15 anys.

L

’afició pel futbol, i més
concretament pel Futbol
Club Barcelona, als nuclis d’interior del municipi, ha fet
que des del passat mes d’agost,
al poble de Vandellòs, s’hi hagi
creat una nova entitat: la penya
del Barça “Vandebarça”. La idea
de fundar aquesta associació
va néixer de mans de cinc veïns
del poble que, tenint en compte
aquesta gran afició per aquest
equip, van creure oportú tenir
una agrupació d’aquest tipus.
Actualment, els objectius de la
Vandebarça són, d’una banda,

tejar alguna entrada entre els
socis, per anar a veure el Barça.
disposar d’un local on els socis
puguin veure els partits del Barça junts i en pantalla gran; i de
l’altra, poder gaudir dels avantatges que tenen les penyes del
FCB. Quant al local, actualment
estan negociant amb l’Ajuntament la possibilitat de reutilitzar
algun espai de Vandellòs destinat a altres usos, com pot ser el
Casal d’avis o la sala polivalent
del Pavelló, segons ha explicat
el president de la Vandebarça,

Josep Joan Domènech. I pel
que fa als avantatges com a penya, tindran accés a la compra
d’un nombre determinat d’entrades per partits importants o
per a finals que el FCB posa a
l’abast de les penyes i disposaran del carnet oficial de penyista
que els permetrà gaudir de diversos descomptes. Domènech
ha afegit que també els agradaria organitzar sortides al Camp
Nou per veure algun partit i sor-

A l’actualitat la penya compta
amb 150 socis de Vandellòs,
Masboquera i Pratdip. Entre
ells, hi ha des de nadons, fins
a socis de 89 anys, homes i
dones. Per assabentar-se de
les novetats, es comuniquen a
través d’un grup de Whatsapp.
Si algú està interessat a fer-se
soci, només cal que es posi en
contacte amb algun dels membres de la junta. g

Cuina

“Pinxo” a la indonèsia
CUINER: Josep Schmidt • ESTABLIMENT: Restaurant Topolino

INGREDIENTS

Per a 4 persones:

- 30 g de margarina
- 100 g de farina
- 30 g de curri
- suc de préssec i pinya
- pastilla d’ Avecrem
- pebre de caiena molta
- pebre verd molt
- ¼ l de nata
- 4 rodanxes de pinya
- 4 meitats de préssec
- rellom de vedella
- rellom de pollastre
- arròs bullit

ELABORACIÓ
Per fer la salsa, cal desfer la margarina en una
olla petita, afegir-hi la farina i el curri i passar
l’olla pel foc mentre es remou perquè quedi com
una crema. S’hi ha d’afegir mig litre d’aigua, el
suc de préssec i pinya i la pastilla d’Avecrem i, a
continuació, batre-ho tot fins que la salsa cogui.
També s’ha d’agregar el pebre de caiena i el pebre verd a gust. Finalment, cal afegir-hi la nata i
la fruita tallada i deixar-ho fins que bulli.
Per fer la carn, cal tallar els relloms en tacs i
fer quatre “pinxos” alternant entre el rellom de
vedella i el de pollastre. Després, cal passar els
“pinxos” per la planxa o paella amb una miqueta
d’oli.
Finalment s’han de servir els “pinxos” en el plat
i s’hi ha d’abocar la salsa per damunt i acompanyar-ho amb arròs blanc bullit.

LA
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Comunicació
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Álvaro Sanz

LES ENTREVISTES
DE LA RÀDIO

Álvaro Sanz és un fotògraf i realitzador amb més de 20 anys d’experiència. Una
persona naturalment curiosa i impulsiva, que des de sempre ha tingut com a
passions la música i la naturalesa. Nascut a l’Hospitalet de l’Infant però fill del
món, ell sempre defensa que la llibertat que li va suposar viure en un poble en
el qual el mar i la muntanya es toquen va portar-lo a estimar tots els entorns. Se
sent bé a l’aigua, però també entre muntanyes.
Ens vam posar en contacte amb ell, quan vam saber que, una vegada més, era
la persona que faria el videoclip de la nova cançó d’Els Pets.
acompanyant-los i 6 videoclips signats pels
de Constantí, no he sabut dir que no.
Novament treballes en l’àmbit musical, has
tornat als teus inicis?
D’alguna manera sí. Durant 12 anys vaig
treballar com a professor universitari en diferents facultats de disseny i actualment sóc
professor en la plataforma digital Hello!
Creativitat, però per coses de la vida, després
de dirigir més de 60 videoclips musicals d’Els
Pets (el grup amb el qual vaig créixer) he tornat a treballar per a ells. I és que el 2008 vaig
deixar aquest món de la música, perquè volia fer altres coses i ara m’han tornat a cridar
per posar imatges al primer senzill del seu
nou disc i està clar que, després de 5 gires

Actualment estàs més dedicat a la fotografia i als viatges, oi?
Sóc fundador d’Expedició Polar, una comunitat creada per amants de la fotografia que
gaudeixen dels viatges i l’aventura tant com
jo. He viatjat amb centenars de persones als
racons més bells del planeta buscant la llum,
la inspiració i les ganes de compartir, això fa
que no pari de pensar en destinacions noves.
Algunes de les teves vivències les has plasmades en un documental, que tal l’experiència?
Sí, he dirigit diversos documentals, com

“Avui és primavera”, basat en la història
real de Nina i la seva relació amb el càncer;
i “Horitzó Nord”, en què explico la història del meu amic Juan Sisto, que va viatjar des del sud de Xile fins a Alaska amb
l’única companyia de la seva bicicleta; i
que es va estrenar en cinemes de Barcelona
i Madrid. L’any 2016 la marca Olympus
em va seleccionar com a fotògraf europeu
per testar una nova càmera a l’Antàrtida,
on vaig rodar un documental personal de
la meva relació amb l’entorn i la naturalesa
salvatge.
Ara estic pensant en un nou documental
i preparant els viatges per 2019, entre els
quals hi ha a les Illes Lofoten, Califòrnia,
el Marroc i Mongòlia

La TVV estrenarà
un nou programa
pròximament

Novetats a la graella de la Ràdio
Aquesta temporada de tardorhivern s’ha completat la graella de
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant amb
la consolidació del magazín territorial de la Xarxa ”Carrer Major”.
Un magazín del Camp de Tarragona amb Ràdio Ciutat de Tarragona, La Nova Ràdio de Reus,
Ràdio Montblanc, Altafulla Ràdio,
Ràdio La Selva, Ona La Torre
i Ràdio l’Hospitalet de l’Infant.
“Carrer Major” s’emet de dilluns
a divendres de 16 a 19 h, amb
entrevistes i notícies del territori.
LA
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La producció, edició i locució, des
de Ràdio l’Hospitalet, va a càrrec
d’Ariadna de la Calle (a la foto).

dimarts, de 22 a 23 h; i els diumenges, en redifusió, de 9 a 14
h i de 19 a 20 h.

Un altra de les novetats és el
nou equip d’esports del programa “Al segon pal”, format ara
per Silvia Román, Joan Estrada
i Miquel Botello (a la foto), que
compta amb les col·laboracions
de Raül Leal. Silvia Roman s’ha
posat, a més, al capdavant d’un
programa de música en català:
“Songcat”, que podeu seguir els

D’altra banda, el magazín dels
matins, “El quiosc”, ha incorporat
dos espais nous: “L’aprenent”, en
què els sèniors ens expliquen les
seves experiències laborals; i “La
volta al món”, en què els protagonistes són els veïns del municipi
provinents d’altres països, que
ens donen a conèixer els seus
costums.

La Televisió de Vandellòs (TVV)
està preparant un nou programa
que, segons està previst, es començarà a emetre l’any vinent.
Es tracta d’un espai d’entrevistes
a persones del municipi amb una
destacada trajectòria professional,
perquè els espectadors puguin conèixer amb més profunditat el protagonista de cada programa. Amb
aquest format, es pretén aportar
informació, opinions, anècdotes i
vivències sobre la vida tant professional com personal de l’entrevistat.
I això serà possible gràcies al diàleg distés que tindrà lloc en un nou
set de programes dissenyat per a
aquesta producció.
A hores d’ara, s’està treballant perquè aquest programa s’incorpori
a la graella de programació de la
TVV a principis del 2019. Tot i que
el dia d’emissió encara està per
concretar, el que és segur és que
es podrà veure un dia entre setmana després dels “Informatius Casa
Nostra”; i els caps de setmana, en
redifusió.

Serveis

Desembre 2018

HORARIS DE L’AUTOBÚS MUNICIPAL

DEMOGRAFIA

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

NAIXEMENTS:
Triana Sánchez Castellnou  . . . . . . . . . . . . . 29/10/2018
Pau Chies Capafons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/11/2018
Valèria Tortosa Tomàs  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/10/2018
Álex Batsi Clua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/11/2018

DEFUNCIONS:
Ricardo Carrion Castellnou . . . . . . . . . . . . . 28/09/2018
Bernardo Gallardo Serrano . . . . . . . . . . . . . 29/10/2018
Leonila Saladié Figueras . . . . . . . . . . . . . . . 03/11/2018
Jose Álvarez Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/11/2018
Antonio Bo Casanovas . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/11/2018

MATRIMONIS:
Jose Luis Fuentes Sánchez
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Dades actualitzades 01/12/2018
L’Hospitalet de l’Infant  . . . . . . . . . . . . . . 5.385
Vandellòs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
Masriudoms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Vanessa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Masboquera
BUS MUNICIPAL
L’Almadrava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
BUS MUNICIPAL
Població
disseminada . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.532
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VANDELLÒS
— L’HOSPITALET
VANDELLÒS
– L’HOSPITALET

9:00
10:55

AjuntamentD’HIVERN
de Vandellòs .................... 977 82 40 37
Arxiu municipal....................................... 977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs............. 977 82 43 59
DEL 12 DE SETEMBRE 2018
Antena del Coneixement URV ........... 670 50 21 77
BASE.....................................................
977 82 34 59
DEL
DE SETEMBRE
2018
AL 22
DE12
JUNY
DE 2019
Biblioteca de l’Hospitalet ................. 977 82 21 22
Biblioteca
Vandellòs
................... 977 82 45 12
AL 22 de
DE JUNY
DE 2019
Ca la Torre ........................................ 977 82 08 37
CAP
L’Hospitalet
................................ 977 82 03 36
El bus
municipal
és un servei
Casa de la Vila .................................. 977 82 33 13
gratuïtEldebus
l’Ajuntament
Vanmunicipal
ésdeun
servei
Fax Casa
de la Vila
de
l’Hospitalet . 977 82 39 00
dellòs
i
l’Hospitalet
de
l’Infant.
Casal
d’avis
de l’Hospitalet
............. 977 82 31 21
gratuït
de l’Ajuntament
de VanCasal d’avis de Vandellòs ................ 977 82 43 64
dellòs
i
l’Hospitalet
de
l’Infant.
Respecteu-lo
Casal Hifrensa l’Hospitalet................ 977 82 30 06
Casal
de Masboquera ....................... 977 82 43 44
Respecteu-lo
Casal de Masriudoms ...................... 977 82 44 10
Casals de Joves ................................. 977 56 90 26
Centre de dia de l’Hospitalet ........... 977 82 30 76
Centre de dia de Vandellòs .............. 977 82 41 16
Comaigua (Avaries) ........................... 900 10 03 42
Emergències.......................................................
112
Endesa (Avaries) ............................... 800 760 706
Escola de Música (Vandellòs) .............977 82 42 34
Escola de Música (l’Hospitalet) ..........977 82 37 14
Escola Mestral (l’Hospitalet) ............. 977 82 31 90
Escola Valdelors (Vandellòs) ............ 977 82 40 14
Farmàcia Aragonès ............................ 977 82 30 59
Farmàcia Gavaldà .............................. 977 82 41 64
Hifrensa (Alberg /Bar) .......... 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INS Berenguer d’Entença ................... 977 82 04 27
Llar d’Infants Sol i Vent (l’Hospitalet) ..977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets (Vandellòs)..... 977 82 40 03
Notaria ................................................. 977 82 34 77
Oficina de Turisme ............................. 977 82 33 28
BUS
MUNICIPAL
Pavelló
Poliesportiu Vandellòs ......... 977 82 43 54
Piscina coberta. Àrea d’Esports ....... 977 82 05 23
Policia Local ............................. 092 / 609 30 89 45
Port HORARI
Esportiu (Club Nàutic) ................ 977 82 30 04
Ràdio l’Hospitalet ............................... 977 82 00 14
Tanatori
municipal .............................. 977 36 02 81
D’HIVERN
Telefònica (Avaries) .........................................1002
de Vandellòs
DELTelevisió
12 DE SETEMBRE
2018 ......................... 977 82 43 60
Viver d’Empreses (IDETSA).................. 977 82 08 20
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L’HOSPITALET — VANDELLÒS

D’HIVERN D´INTERÈS
TELÈFONS
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CONTACTA AMB L´AJUNTAMENT: Telèfons: 977824037 (Vandellòs) 977823313 (L´Hospitalet).
Visiteu el web de l´Ajuntament, on trobareu informació sobre el municipi i podreu accedir a l´Oficina Municipal
d´Atenció Ciutadana (OMAC) virtual i a altres webs municipals: www.vandellos-hospitalet.cat

AL 22 DE JUNY DE 2019

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

Desembre 2018

Ball de Diables per la Festa Major de Masboquera. Foto: ROGER SALADIÉ

Processó de la Festa Major de Masboquera. Foto: ROGER SALADIÉ

Els equips de futbol sala benjamins de l’Àrea d’Esports. Foto: MARIBEL MÁRQUEZ

Sortida juvenil a PortAventura dins del programa Tok’l 2. Foto: CASAL DE JOVES

Els Batukets, el Frare Celestí i Deviteca, a la Festa Major del Baix Camp. Foto: CONSELL COMARCAL

Caminada popular per la mobilitat sostenible. Foto: TVV
LA
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Campionat individual d’escacs de la província, a l’Hospitalet. Foto: ROGER SALADIÉ

Torneig Express de Pàdel del 25 de novembre. Foto: ÀREA D’ESPORTS

Fotogaleria

Desembre 2018

Encesa de llums de Nadal a l’Hospitalet de l’Infant i a Vandellòs. Fotos: MONTSE SANCHO

Homenatge al cap del parc de Bombers de l’Hospitalet, Vicente Hernández, per la seva
jubilació. Foto: RICARD DEL AMO

Cursa “Rodem per l’eliminació de la violència vers les dones”. Foto: R.S

El Club Nàutic, 3r a la Copa Catalana 2018-IV Trofeo CNHV de pesca submarina. Foto: F. SANZ

Gairebé un miler d’entrades venudes al 8è Aglà Festival. Foto: JUDIT BRÚ

Tallers organitzats pel Campus Extens de la URV i l’AMPA Llastres de l’Escola Mestral per la Setmana de la Ciència. Foto: Alicia Mendi
LA
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LA Foto històrica
REVISTA

Pescadors tirant la barca a l’aigua a l’Hospitalet de l’Infant, als anys 60. Foto de Fernando i Charles Dancla – Arxiu fotogràfic del CELHI

