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Els membres de la nova
corporació municipal
Aquests són els integrants de l’Ajuntament després dels resultats electorals. Pàg.
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Noves millores
a les platges
El consistori hi ha realitzat
diversos arranjaments i ha
habilitat més serveis, perquè
siguin més atractives i còmodes per als usuaris. Per
exemple, ha instal·lat nous
bancs al passeig de l’Almadrava.
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NOU MANDAT,
IL·LUSIONS RENOVADES
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En primer lloc, m’agradaria encetar aquesta nova
etapa manifestant el meu profund agraïment a totes les persones que el passat mes de maig ens van
atorgar la seva confiança a les urnes. Agraïment, perquè tots som conscients que la dedicació política no
sempre és ben valorada pel conjunt de la ciutadania;
perquè feia poc menys d’un mes havíem estat convocats a unes noves eleccions generals que van atorgar un canvi significatiu de la situació política del conjunt de l’Estat;
i perquè en les eleccions del 26 de maig també hi havia unes eleccions europees que,
sent molt importants, podien alterar el resultat de les eleccions municipals.
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Ara comencem un nou mandat en un Ajuntament més plural, ja que hi ha fins a set
formacions polítiques, la qual cosa parla per ella mateixa de la diversitat de la societat
del nostre municipi. Davant d’aquesta fragmentació, hem decidit formar un Equip de
Govern monocolor, obert a totes les sensibilitats representades al consistori i amb
voluntat de construir amplis consensos.
Tenim un projecte ple d’iniciatives que pretén contribuir a millorar el benestar de les
persones i a preparar el futur socioeconòmic del municipi. Un projecte que vol ser
inclusiu per tal que tothom se senti a prop de l’acció de govern. Per portar-lo a terme,
comptem amb un equip humà –polític i tècnic- preparat i capaç, i tenim la il·lusió
i les ganes de treballar propositivament i col·laborativament amb tots els veïns del
municipi.
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Així doncs, gràcies... i anem per feina!
Bon estiu!

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

La dita

«Aigua de juliol, cap pagès la vol»
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Entrevista 3

Alfons Garcia
“Les nostres prioritats seran donar més
servei a les persones i treballar per la
diversificació econòmica”
Després de vuit anys al
capdavant del govern
municipal, com afronta
aquest nou mandat com a
alcalde?
Amb il·lusió renovada i voluntat
d’arribar a tothom. Amb el
coneixement del funcionament
de l’administració local i de les
administracions en general,
la qual cosa és útil, per saber
quines són les passes que
s’han de fer en cada cas i
conèixer els interlocutors.
Com valora els resultats de
les eleccions municipals?
Estem contents i agraïts pel
suport que hem aconseguit,
perquè vol dir que la gent
valora la tasca que hem
realitzat durant aquests vuit
anys. I estem satisfets també
perquè en els dos processos
electorals que es van celebrar
a la vegada, la gent va votar en
claus diferents.
Quines seran les seves
prioritats en aquest mandat?
Ens hem plantejat dues línies
principals d’actuació: donar
més serveis a les persones,
als veïns; i treballar per la
diversificació econòmica, per
afrontar el futur postnuclear.
Parlem ara de projectes
concrets. Comencem per
l’àmbit del servei a les
persones
En aquest àmbit entenem
que hi ha dues actuacions
que vam iniciar en el mandat
anterior i que han de tenir una
continuïtat: la construcció de
la residència per a la gent gran
de l’Hospitalet de l’Infant, que
per nosaltres és prioritària;
i la construcció de l’aulari
d’educació infantil a l’Escola
Mestral, que permetrà oferir
també un espai de convivència
familiar, una demanda de
molts veïns en els darrers
processos de Pressupostos
Participatius.

I, per diversificar l’economia,
quins projectes tenen
previstos?
Volem contribuir a enfortir
l’espai industrial del
municipi iniciant el procés
d’urbanització del polígon
Tàpies III i apostar també pel
desenvolupament turístic.
En aquest sentit, volem
lluitar contra l’estacionalitat
i promoure nous atractius
turístics, com ara el parc
submarí.

selectiva de residus i ampliar
el servei de recollida porta a
porta a tots els nuclis d’interior,
de totes les fraccions, de
manera progressiva; i volem
impulsar el projecte de
reforma de la zona Nova

Volem enfortir
l’espai industrial
i apostar pel
desenvolupament
turístic

Centrem-nos, a continuació,
en les actuacions de tipus
més immediat que volen dur
a terme
Creiem que cal desenvolupar
el Pla d’acció comercial, per
enfortir l’eix de la Via Augusta
de l’Hospitalet de l’Infant i
els seus voltants; així com
el Pla de gestió forestal i
implementar la fibra òptica en
tots els nuclis del municipi.

Llum de l’Hospitalet de
l’Infant, urbanitzar una nova
àrea esportiva al sector de
la Porrassa i millorar els
equipaments esportius en
general. També tenim prevista
la construcció d’una nova
caserna de la Policia Local a la
urbanització Infant.

Destaqui altres objectius
que s’han marcat a curt i mig
termini
Volem millorar la recollida
3

En quines actuacions
que depenen d’altres
administracions hi posaran
tots els seus esforços?
Sobretot, en la millora del servei
del CAP de l’Hospitalet de
l’Infant; i també en la posada en
funcionament de la nova estació
de trens i en les infraestructures
i serveis ferroviaris; en la nova
fase del passeig marítim
fins a Cadaloques i en el
desenvolupament del sector
residencial de la Porrassa.
Per tirar endavant aquesta
tasca de govern, comptarà
aquest mandat amb un nou
equip…
És un equip que aposta per la
continuïtat i per la renovació,
amb persones formades i
reconegudes en els seus
àmbits. Totes les persones
que l’integrem volem governar
des del diàleg i practicant una
escolta activa, de la societat i
dels diferents col·lectius, la qual
cosa és necessària en un entorn
caracteritzat per un major
pluralisme polític.
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COMENCEM UN NOU CICLE

N

o tinc una millor forma
d’iniciar
aquesta
comunicació que amb un
gran “GRÀCIES”. Vull aprofitar
l’oportunitat que em concedeix
aquest racó de “La Revista” per
agrair el suport rebut en les darreres eleccions municipals que
van suposar, un cop més, una
aposta majoritària per la candidatura socialista, el seu alcaldable i el seu programa de govern.
També vull agrair la feina i dedicació dutes a terme en el darrer
mandat per part de tots els regidors i regidores que, després de
quatre anys intensos, no formaran part del consistori.
Iniciem un nou mandat amb una
representació més plural i diversa, en què totes les sensibilitats
polítiques que es van presentar
a les darreres eleccions formaran part del consistori. El resultat de les passades eleccions

municipals dibuixa un escenari
en què es requeriran grans dosis
de consens i de sentit comú per
afrontar els reptes municipals i
els compromisos adquirits amb
els nostres vilatans.
El govern de l’Ajuntament
compta amb un equip paritari
compromès amb l’ocupació, la
igualtat i la transparència; que
aposta per la integració, la conciliació i la defensa dels drets
individuals i col·lectius dels nostres vilatans. Seguim mantenint
intacte el nostre compromís
amb les persones, especialment
amb aquelles que pertanyen
als sectors més vulnerables.
La nostra capacitat de gestió i
decisió estarà fonamentada en
l’escolta activa, la col·laboració
amb els veïns i veïnes, amb el
teixit associatiu i d’entitats, així
com amb la resta de les agrupacions polítiques municipals.

I

niciem una nova etapa al consistori, amb cares noves, nous projectes, il·lusions i ganes de donar
un nou aire a la política municipal.
Junts per Catalunya entenem que
fer política no consisteix en desqualificar a cap altre partit ni persona, consisteix en construir plegats el millor pel nostre municipi.
Hem fet dos plens, el primer va
ser el de constitució i en el segon
vam aprovar el cartipàs municipal,
les retribucions i indemnitzacions
dels grups municipals i de tots els
membres que formem part del
Consistori. Aquest punt va ser el
més complex i reconeixem que
ens va costar decidir el nostre vot:
estàvem d’acord amb certes retribucions i amb algunes no tant,
per tant, l’opció de l’abstenció
ens va semblar la més oportuna.
Som plenament conscients que
en aquests aspectes és molt llaminer utilitzar la crítica fàcil i, fins
i tot, predicar el contrari del que

Esmeralda Saladié
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NO ÉS UN TÒPIC, ÉS REALITAT

F

a poc més d’un mes que es van
celebrar les eleccions municipals, i el dia 4 de juliol hem celebrat el segon ple d’aquesta legislatura. Dins de l’ordre del dia, el punt núm.
12 era el que crèiem que suscitaria
més controvèrsia, es debatrien el
nous sous del regidors de l’equip de
govern. I com ve sent habitual s’havia
d’aprovar la pujada de sous del nou
equip de govern.
Aquest augment que oscil·la entre els 2.000 i els 10.000 €, dona un
augment anual de 30.000€, només
en sous, faltarà comptar la seguretat
social i altres despeses associades.
Segons paraules del Sr. alcalde,
“aquí no es pot vindre a perdre diners i si no es paga un sou digne
(entenen per digne, un sou molt superior al que cobraven en les seves
anteriors feines) només podrien ser
regidors, o aturats o jubilats o gent
poc qualificada”. Creiem que són
declaracions poc afortunades i potser mereixedores d’una explicació o

disculpa.
La dedicació del càrrec de regidor,
que també comporta el fet d’estar
en contacte permanent amb les
persones, per escoltar-les i solucionar-los problemes, ha d’estar remunerada, però amb criteris molt més
objectius i condicionats a la seva
dedicació.
El ple va desestimar una proposta
d’alguns grups de l’oposició en què
es demanava un canvi en la subvenció que dona l’Ajuntament als grups
municipals. També es va negar, allò
que diu la llei que ens pertoca: els
mitjans materials per poder fer la
nostra tasca dignament. Doncs bé, si
no canvien les coses, els 6 grups de
l’oposició que representen 1.901 veïnes i veïns, disposaran d’un despatx
d’uns 12 metres quadrats per a tots.
La nostra conclusió ha sigut que fou
un ple molt tens amb poca empatia
per part dels governants. Avui JxCat
ha facilitat la feina a un dels partits
del 155.

es pensa. Nosaltres intentarem
no caure en aquest parany i ser
coherents.
L’estiu ha començat, el comerç i el
turisme són una part molt important de l’activitat econòmica del
nostre municipi. Junts per Catalunya treballarem perquè aquesta
font d’ingressos duri més que els
mesos d’estiu.
Tot el que li passi al paisatge, als
nostres boscos ens afecta directament. Les possibilitats que es torni
a originar un incendi com el de la
Ribera d’Ebre són molt altes. Per
tant, gaudim de l’estiu i del magnífic entorn natural que tenim, però
recordem que és, també, a les nostres mans la cura del mateix. Pressionarem perquè el Pla d’Ordenació Forestal s’aprovi en un proper
Ple i es posi en funcionament.
Gràcies un cop més a totes les
persones que ens vàreu dipositar
la confiança.
Per a tothom, bon estiu!

SOM POBLE, FEM FUTUR

D

es d´ERC voldríem agrair, per
una banda, la confiança rebuda i el suport dels veïns i
veïnes en aquestes passades eleccions municipals; i també la feina
feta pels nostres regidors la passada legislatura. Encara que hem
perdut representació al consistori
per pocs vots, continuarem treballant amb la mateixa il·lusió i força,
perquè el nostre objectiu principal
és deixar un millor municipi per als
nostres fills/es, el qual sigui sostenible, inclusiu i eficient. Impulsarem
mocions per un model de turisme
sostenible, la millora de la seguretat
ciutadana, la mobilitat i la diversificació econòmica planificada cap
a un model de transició energètica
eficient.
El nostre Ajuntament en aquest
nou mandat s´ha conformat amb
un ampli espectre polític amb un
equip de govern del PSC que ha decidit governar amb minoria, la qual
cosa requerirà de diàleg i de con-

sensos amplis.
Des d´ERC, volem fer una oposició
constructiva, responsable i propositiva, estendrem la mà i treballarem per arribar a consensos sempre que siguin per a la millora dels
nostres convilatans. Tanmateix, votarem en contra de pràctiques que
no ens semblin prou transparents o
poc ètiques com ja s´ha produït en
el primer ple extraordinari celebrat
al Consistori el dia 4 de juliol, en el
punt de les retribucions dels regidors i, en especial, de les dedicacions exclusives que han sofert un
augment molt significatiu respecte
a anteriors legislatures.
La gent d´ERC som gent honesta
i treballadora que lluita pels valors
com són la igualtat, la solidaritat, la
justícia social i el desig persistent
de transformar la societat. I amb el
compromís ferm de la defensa de
la llibertat dels nostres presos i pel
retorn dels exiliats i per la construcció de la República Catalana.
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QUÈ ÉS LA CUP I COM FUNCIONA?

P

er primer cop en la història
del municipi, la CUP s’ha presentat a unes eleccions i ha
obtingut representació institucional en forma d’una regidora. Des
que ens vam començar a reunir de
manera informal, fa poc més d’un
any, hem notat l’escalfor de part
de la ciutadania, però també certa
curiositat i desconeixença sobre el
tipus d’organització que som.
La CUP és la branca institucional
de l’Esquerra Independentista.
Es va iniciar als anys 80, com un
projecte municipalista dins l’àmbit dels Països Catalans, i en els
darrers anys ha adquirit més notorietat com a conseqüència de
tenir representació al Parlament
de Catalunya.
Ens definim com un partit anticapitalista, independentista, feminista i
ecologista, de base assembleària.
Això implica que absolutament
totes les decisions, tant les que
corresponen a l’àmbit municipal

com al nacional, es prenen de baix
cap a dalt, debatent, escoltant els
altres i arribant a consensos entre
totes. En el cas de la CUP, això es
concreta en un conjunt d’assemblees locals, que s’agrupen en uns
altres àmbits de debat que són les
assemblees territorials. En el nostre cas, formem part de la territorial
del Camp de Tarragona.
Com a conseqüència lògica
d’aquesta manera de fer, tenim
una visió de la representació política molt diferent de la que tenen
la resta de partits. Considerem que
els representants electes no estan
per sobre de la resta de la població. Per això establim limitacions
de mandats i de salaris, perquè no
entenem la política com una feina
sinó com una eina de servei al poble.
Als que tingueu més curiositat, us
convidem a assistir a les nostres
assemblees, que són, per definició,
obertes a tothom.

Sílvia Pujol
ppvandelloslhospitalet@gmail.com
PP-Vandellòs l’Hospitalet de l’Infant
@ppvandellos
@pp_tarragona

LA DEBILIDAD

E

l diccionario describe la debilidad como falta de fuerza física o moral. Habría que añadir
como nueva acepción la falta de
impulso político. El PSC ha escogido en Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant enrocarse y sacrificar una gobernabilidad estable. Cierto es que
la disparidad de matices políticos
en la oposición dificulta una mayoría alternativa, pero no menos cierto
es que gobernar en minoría sacrifica la estabilidad del municipio y
obligará al PSC a ejecutar ejercicios
circenses a la hora de pactar aspectos tan importantes como las ordenanzas fiscales o los presupuestos.
Es más, es posible que en algunas
materias sea la propia oposición la
que acabe imponiendo sus criterios
ante la imposibilidad de conseguir
la mayoría necesaria para marcar
las políticas que necesita nuestro
municipio para prosperar.
Teniendo importantes retos que
superar, como sentar la bases para

garantizar un futuro más allá de
la central nuclear, conseguir mejoras respecto al CAP, hacer de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
un municipio turístico atractivo o
impulsar el comercio, es lamentable observar cómo el alcalde ha renunciado a perseguir un gobierno
capaz de impulsar con fuerza esos
imprescindibles ejes de actuación,
y haya decidido jugársela con la
geometría variable. Sólo podemos
concluir que los socialistas han
perdido su capacidad de diálogo,
pues incluso han roto con el que
había sido su socio en el pasado
mandato, y han sido incapaces
de establecer sinergias con otras
fuerzas.
Como partido con vocación de
gobierno que somos, el Partido
Popular va a fiscalizar con todo el
rigor durante un mandato que ya
presumimos va a estar cargado de
dificultades debido a la poca cintura y soberbia política del PSC.

Cs l’Hospitalet-Vandellòs
@Cs_Hospi_Vande

UNA NUEVA ETAPA

É

sta es la primera vez que Ciutadans tiene representación
en nuestro Consistorio. Como
portavoz del Grupo Municipal Ciutadans, quiero agradecer en mi nombre y en el de mi equipo de trabajo,
la confianza de los vecinos que han
hecho que esto sea posible. Se abre
una etapa con nuevos grupos municipales en el Ayuntamiento, que
creemos positivo por la pluralidad
de sensibilidades políticas que, por
otro lado, hará necesario diálogo y
consensos para conseguir lo que
espero todos deseamos: lo mejor
para el municipio y para cada uno de
sus vecinos.
Desde nuestro lugar en la oposición,
ése será nuestro norte, pero no el
único. Vamos a desarrollar el trabajo
necesario para llevar a cabo las propuestas de nuestro programa electoral. Queremos que en esta nueva etapa, cada uno de los vecinos
tenga más protagonismo y libertad
de decisión frente al Ayuntamiento,

escogiendo él la lengua oficial con
la que quiere comunicarse y dirigirse al Consistorio. Además de esta
cuestión de expresión de libertad
del vecino, trabajaremos para que la
transparencia sea otro de los valores
a potenciar por las instituciones. Exigiremos que la legalidad se respete
siempre y se aplique siempre, y rechazaremos cualquier omisión de
cumplimiento de la Ley que el equipo
de gobierno realice y nos opondremos a cualquier acto de corrupción
y arbitrariedad que observemos.
No nos olvidaremos, no obstante,
de promover y apoyar las políticas
de integración, cohesión y desarrollo
social y cultural, así como de nuestra seguridad ciudadana y asistencia sanitaria de calidad en nuestro
municipio que todos reclamamos.
Ciudadanos estamos abiertos a
escuchar a los vecinos, con sus propuestas y opiniones.
Ahora toca trabajar con ilusión y responsabilidad.
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MOSSÈN JOAN VINAIXA, RECTOR MÀRTIR
DE VANDELLÒS

Per Joan Vernet i Borràs

Mossèn Joan Vinaixa i Reverté nasqué
a Tortosa l’any 1868. La seva família era
originària de Benissanet. El seu pare era
ferrer. Tenia quatre germans: Josep David, Maria Cinta, sor Remigia (religiosa de
Nostra Senyora de la Consolació) i Domingo (jesuïta).
Mossèn Vinaixa cursà els estudis religiosos al seminari de Tortosa i fou ordenat
sacerdot l’any 1892. Ocupà els càrrecs de
coadjutor de Catí, Tivissa i Flix, ecònom de
Guiamets, rector de Darmós i, finalment,
des de l’any 1910, rector de la parròquia
de Sant Andreu de Vandellòs.
Va regentar la nostra parròquia durant 26
anys.
M. Vinaixa, en arribar a Vandellòs i constatar que el poble no disposava del servei
d’aigua potable, va prendre la iniciativa de
solucionar-ho, per la qual cosa nomenà
una junta formada per membres de l’ajuntament i d’altres propietaris a fi de poder
portar l’aigua de la Font de les Basses.
Com a secretari d’aquesta junta, va fer
les gestions per a finançar l’obra, amb un
repartiment proporcional entre tots els
veïns del poble, donacions i els jornals
voluntaris (tomb de vila). Finalment, el 18
d’agost de 1912, l’aigua de les Bases va
arribar a Vandellòs.
Mossèn Vinaixa era intel·ligent i d’un elevat nivell cultural, tenia una gran habilitat
artística, com quedà plasmat en els seus
dibuixos als títols dels llibres sacramentals. També tenia bons coneixements musicals.
M. Vinaixa va ordenar i classificar l’arxiu
parroquial, i també va elaborar els resums
de tots els llibres sacramentals per ordre

alfabètic, la qual cosa li suposà moltes
hores de treball que, facilita la consulta
als historiadors o la realització dels arbres
genealògics de les famílies.
Mossèn Vinaixa fou un rector molt estimat per tot el poble, amb independència
de les creences de cadascú. Sempre va
estar al servei de tothom, anava al bar per
a poder tenir contacte amb els homes del
poble, malgrat que la majoria no eren ni
creients ni practicants. En un temps en
què imperava l’analfabetisme, ell sempre
estava amatent per ajudar a qualsevol veí
del poble en la redacció i tramitació de documents.
Mossèn Vinaixa fou el primer màrtir del
poble en Guerra Civil. A partir de l’aixecament del 18 de juliol, i davant del risc que
corria la seva vida, el dia 25, uns veïns el
van refugiar a Gavadà. Temorós de ser
descobert i comprometre els seus benefactors, escrigué una carta al comitè local on manifestava que estava disposat
a presentar-se on li indiquessin. En resposta li comunicaren que el 10 d’agost es
presentés a la carretera a Fatxes. Allí fou
detingut i obligat a pujar a un camió on
anava el germà de la Salle, Jaume Jardí
Vernet (Botifarrera) i els portaren a Tivissa on també tenien detingut el seglar Jaume Escoda Margalef (Estanquer). Tots
tres foren conduïts en direcció a Móra i a
uns 3 km., a la partida de Riba,
els afusellaren.
Mossèn Vinaixa fou
enterrat al cementiri
de Tivissa.
Acabada la guerra, el
12 d’abril de 1939, Domingo Vinaixa, el germà jesuïta de Mossèn
Joan, va trametre, des
de Montevideo, una
carta al nou rector de la
parròquia de Vandellòs
sol·licitant-li informació
del seu germà. Sabia de
la seva mort, però no coneixia si havia estat martiritzat pels rojos; tampoc
sabia res de la seva germana Remigia, monja de Ntra.
Sra. de la Consolació a Móra
d’Ebre (és la carta que podeu
veure aquí).
El 4 de juny de 1939 foren
traslladades les restes mortals de Mossèn Joan Vinaixa
al cementiri de Vandellòs. Es
va celebrar una missa solemne
amb la presència de les autoritats locals, molts veïns i les
dues germanes del màrtir, Maria

Cinta i sor Remigia.
Les restes de Jaume Escoda Margalef ja
havien estat traslladades al cementiri de
Vandellòs el dia 13 de maig.
El germà jesuïta de Mn. Vinaixa va trametre una carta d’agraïment a l’ajuntament,
“por lo mucho y bueno que han hecho en
favor de mi venerado hermano màrtir”.
El rector de Masriudoms, Vicent Forés i
Alberich, fou assassinat a Tortosa el 17
d’agost. El rector de la parròquia de l’Hospitalet, Daniel Lacruz i Serret, també fou
assassinat a Tortosa el dia 16 d’agost. El
vicari de Vandellòs,Tomàs Balfegó, acompanyat per un veí de Vandellòs, pel camí
dels Dedals, fou traslladat al seu poble natal, l’Ametlla de Mar, on romangué amagat
durant tota la guerra.
En el magne procés de beatificació del 13
d’octubre de 2013, celebrat al Complex
Educatiu de Tarragona, foren beatificats
522 eclesiàstics màrtirs de la Guerra Civil de tots l’Estat. En la llista de màrtirs
candidats a la beatificació de la Diòcesi
de Tortosa hi consten tots tres sacerdots
assassinats del municipi de Vandellòs,
tanmateix, només fou beatificat Jaume
Jardí Vernet, germà de la Salle. En aquesta llista de candidats a la beatificació
també hi figura el laic Jaume Escoda Margalef.
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L’Ajuntament aprova la nova organització
municipal per al mandat 2019-23
Alfons Garcia és reelegit alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
L’Ajuntament de Vandellòs es va omplir el dissabte
15 de juny al migdia amb motiu de la celebració del
ple de constitució del consistori i l’elecció de l’alcalde.
En aquesta sessió extraordinària, cadascun dels
13 membres que componen el nou ajuntament,
arran dels resultats de les eleccions municipals del
passat 26 de maig, van jurar o prometre el càrrec.
Els integrants de la nova corporació municipal són
els que podeu veure en la pàgina següent (per part
d’ERC, Esmeralda Saladié, en substitució de Raquel
Gené, que va renunciar a l’acta de regidora).
També es va procedir a la votació de l’alcalde. El
candidat del PSC a l’alcaldia, Alfons Garcia, va
obtenir 6 vots; la candidata de JxCat, Assumpció
Castellví, 2 vots; i la resta de candidats, 1 vot
cadascun (M.Elidia López, de la FIC; Esmeralda
Saladié, d’ERC; Sergi Saladié, de la CUP; Tomás
Díaz, de Cs; i Silvia Pujol, del PP). Així doncs, tot i
que Alfons Garcia no va obtenir la majoria absoluta,
com que va ser el regidor que va encapçalar la llista
més votada al municipi, va quedar investit alcalde i
va rebre el bastó de comandament.

RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

CENS D’ELECTORS: 4.478

El dijous 4 de juliol va tenir lloc una altra sessió
extraordinària del Ple de l’Ajuntament en la qual
l’alcalde va donar compte de diversos decrets; i
els membres de la consistori van prendre diversos
acords en matèria d’organització municipal (en la
pàgina següent podeu veure l’organigrama).

Vots emesos

3.079

Vots vàlids

3.056

Vots nuls

23

Vots en blanc

20

PRINCIPALS ACORDS DEL PLE

Vots a candidatures

3.036

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el règim de
periodicitat de les sessions plenàries (les ordinàries
tindran lloc l’últim dijous de cada dos mesos
senars a les 18 h) i de les sessions de la Junta de
Govern Local (les ordinàries, tots els dimarts a les
9.30 h). El Ple també va acordar la constitució de les
comissions informatives i de la Comissió Especial
de comptes, que estaran formades per tots els
regidors que integren el plenari de la Corporació.
Altres acords que es van prendre van ser la
creació de la Junta de Portaveus, de la qual seran
membres l’alcalde, en qualitat de president; i els
portaveus dels grups municipals; i les retribucions
econòmiques que percebran els membres de la
corporació, en funció de les responsabilitats i la
dedicació que tindran.
L’alcalde, Alfons Garcia, que exercirà el seu càrrec
en règim de dedicació exclusiva, cobrarà 45.000
euros bruts anuals. La segona tinent d’alcalde,
María José Gómez; i el quart tinent alcalde, Diego
García; també exerciran les seves tasques en règim
de dedicació exclusiva i percebran 28.000 euros i
34.000 euros bruts anuals, respectivament.
La primera tinent d’alcalde, Nuria Ortiz, cobrarà
24.000 euros bruts anuals; i el tercer tinent d’alcalde,
Frederic Escoda, 20.000 euros bruts anuals (tots

VOTS DE LES CANDIDATURES I
ELECTES OBTINGUTS
PSC

1.132 vots – 6 regidors

JxCat

564 vots – 2 regidors

FIC

352 vots – 1 regidor

ERC

351 vots – 1 regidor

CUP

232 vots – 1 regidor

Cs

205 vots – 1 regidor

PP

200 vots – 1 regidor

dos tindran una dedicació parcial
del 90% i el 75%, respectivament).
Lupe Capella, com a regidora amb
responsabilitat de govern, cobrarà
fins a un màxim de 20.000 euros,
per assistència a les sessions dels
òrgans col·legiats.
Els regidors de l’oposició podran
percebre fins a un màxim de

7.000 euros per assistència a les
sessions del òrgans col·legiats.
Pel que fa a les assignacions per
als grups municipals, s’ha fixat un
component fix 365 euros anuals
per a cada grup i un de variable
de 625,20 euros anuals que es
multiplica pel nombre de regidors
de cada grup.
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Organigrama del govern municipal
- Secretaria General
- Urbanisme
- Recursos Humans
- OMAC
- Activitats

Alcalde

Alfons Garcia
Urbanisme,
Administració Oberta i
Recursos Humans

2a Tinent Alcalde
María José Gómez

1a Tinent Alcalde
Nuria Ortíz
Cultura i Patrimoni,
Ensenyament,
Comunicació i
Participació

Ocupació, Emprenedoria
i Planiﬁcació, Comerç i
Turisme, Indústria i
Noves energies

- Dept. Cultura i Patrimoni
- Dept. Ensenyament

- Dept. Turisme
- Dept. Comerç
- Dept. TIC

- Patronat Mpal. Llars Infants
- Patronat Mpal. Escola Música
- Patronat Mpal. Mitjans Comunicació

- IDETSA

3r Tinent Alcalde
Frederic Escoda

4t Tinent Alcalde
Diego García

Regidora
Lupe Capella

Hisenda, Medi ambient
i Medi natural, Via
pública i mobilitat

Esports, Joventut i
Festes

Benestar social, Salut i
Igualtat, Seguretat i
Protecció Civil

- Dept. Serveis Econòmics
- Dept. Obres i Serveis
- Dept. Medi Ambient

- Dept. Joventut
- Dept. Festes
- LLASTRES SERVEIS MPALS.

- Dept. Serveis socials
- Dept. Policia local
- Dept. Protecció Civil
- Dept. Salut

L’EQUIP DE GOVERN

ALFONS GARCIA
(PSC)
Alcalde
Regidor d’Urbanisme;
i d’Administració
Oberta i Recursos
Humans

NURIA ORTIZ
(PSC)
1a tinenta d’alcalde.
Regidora de
Cultura i Patrimoni;
d’Ensenyament; i
de Comunicació i
Participació

MARÍA JOSÉ GÓMEZ
(PSC)
2a. tinenta d’alcalde.
Regidora d’Ocupació,
Emprenedoria
i Planificació
Estratègica; de
Comerç i Turisme; i
d’Indústria i noves
energies

FREDERIC ESCODA
(PSC)
3r. tinent d’alcalde
Regidor d’Hisenda;
de Medi Ambient i
Medi Natural; i de Via
Pública i Mobilitat

DIEGO GARCIA
(PSC)
4t. tinent d’alcalde
Regidor d’Esports; de
Joventut; i de Festes

L’OPOSICIÓ

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ
(JxCat)

BELEN LAVILLA
(JxCat)

SERGI SALADIÉ
(CUP)

MARIA ELIDIA LÓPEZ
(FIC)

TOMÁS DÍAZ
(Cs)

ESMERALDA SALADIÉ
(ERC)

SÍLVIA PUJOL
(PP)

LUPE CAPELLA
(PSC)
Regidora de Benestar
Social, Salut i
Igualtat; de Seguretat
i Protecció Civil
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Les platges estrenen nous serveis i millores
CONTINUEN ELS TREBALLS PREVISTOS PER L’AJUNTAMENT PER FER-LES MÉS ATRACTIVES

Els usuaris de les platges del municipi
podeu gaudir aquest estiu de noves
millores. En concret, d’un punt d’alta
accessibilitat, davant de la Base Nàutica
situada a la Platja de l’Arenal, que és una
zona d’ombra, dotada amb rentapeus
i bancs de fusta, perquè les persones
amb mobilitat reduïda que fan servir la
cadira amfíbia per banyar-se al mar o les
persones que necessitin estar sota cobert,
puguin esperar-se allí. Aquest punt està

connectat amb una passarel·la especial
que permet arribar fins a peu d’aigua.
També a la Platja de l’Arenal, s’hi ha
repintat la ludoteca i s’hi ha col·locat un
nou camp de futbol platja, com a la Platja
Punta del Riu; i s’hi ha continuat amb
les tasques de balisament de les dunes
existents, per protegir-hi la vegetació.
A l’Almadrava, s’han arranjat les escales
d’accés a la platja des de l’aparcament i el
paviment del passeig marítim. Al passeig,

Aprovat el Pla de
millora urbana de
L’Aigua al Coll
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat
definitivament el Pla de millora urbana
del sector L’Aigua al Coll, que determina
els criteris generals de desenvolupament
d’aquesta zona del final de la Via Augusta de
l’Hospitalet de l’Infant; i alhora desplega el Pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM).
Aquest document incorpora la majoria
de les aportacions incloses en les vuit
al·legacions rebudes durant el període
d’informació pública. Sobre la base d’aquest
Pla, l’empresa encarregada de redactarlo, Urban Design Lab ZFA, S.A.P., elaborarà
els altres dos documents tècnics i jurídics
que permetran saber el cost real del
desenvolupament urbanístic del sector:
el projecte d’urbanització i el projecte de
reparcel·lació, durant els propers anys.
L’objectiu és avançar en el desenvolupament
d’aquest sector i solucionar la situació de
manca de serveis que pateixen els veïns
d’aquesta zona, com ara d’enllumenat,
d’aigua, de clavegueram, de carrers, etc.

així mateix, s’hi han instal·lat nous bancs.
A més, a totes les platges, s’hi han renovat
els cartells informatius i els camps de
voleibol.
Aquestes actuacions s’emmarquen en
el pla per millorar les platges que l’any
passat es va comprometre a dur a terme
l’Ajuntament per fases, tenint en compte
l’estudi que va encarregar la Regidoria de
Turisme a una empresa especialitzada en
el desenvolupament de projectes turístics.

Estat de les propostes
guanyadores de 2019
PROJECTE

COST PREVIST SITUACIÓ

Comprar un piano de cua per al
Teatre Auditori de l'Hospitalet de
l'Infant

33.000 euros

En procés d’assessorament
per a la selecció del piano

Habilitar un parc infantil a la zona
de la urbanització Infant/Corralets
de l’Hospitalet de l’Infant

50.000 euros

En estudi. Es preveu una
actuació més àmplia, de
millora de la zona verda on
s’ubicarà el parc infantil

Comprar instruments per cedir
en préstec a l'Escola Mestral de
l’Hospitalet de l’Infant per crear un
conjunt instrumental propi.

6.300 euros

S’han demanat pressupostos

Asfaltar el tram de la Via Augusta
de l'Hospitalet de l'Infant que va
des del Forat negre fins a on s'ha
asfaltat recentment

95.000 euros

S’han demanat pressupostos per a l’execució

Adequar el pati de l'Escola Valdelors de Vandellòs

25.000 euros

Es disposa dels pressupostos. L’actuació s’executarà
durant l’estiu
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Noves visites guiades al
patrimoni per aquest estiu
SIS SÓN PER AL PÚBLIC GENERAL; I TRES, PER A LES FAMÍLIES

L’Hospitalet acull la
Trobada de Dones
del Baix Camp
L’Hospitalet de l’Infant va acollir, el dissabte 4 de
maig, la Trobada de Dones del Baix Camp, que
promou anualment la Federació de Dones del
Baix Camp. En aquest esdeveniment, que van
organitzar l’Ajuntament i el Grup de Dones Blanca
d’Anjou, hi van participar més de 200 dones de
disset municipis de la comarca, que van poder
veure el Centre de visitants de l’Hospital del Coll de
Balaguer; i la Casa de Cultura Blanca d’Anjou.

Per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural del municipi,
l’Ajuntament ha organitzat nou
visites guiades per al període
comprès entre el 3 de juliol i el
8 setembre: sis adreçades al públic general; i tres dirigides a les
famílies.

guiada al centre d’interpretació
de l’oli de Vandellòs que inclou
un tast d’oli i un taller d’olis
aromàtics; i un seguit de tallers
d’oficis antics al poble medieval
de Castelló, per donar a conèixer
com vivien els avantpassats cent
anys enrere.

Pel que fa a les visites guiades
dirigides a les famílies, n’hi ha
dues amb format de gimcana,
recomanades per a nens d’entre
6 i 12 anys: una a l’Hospital del
Coll de Balaguer i, com a novetat,
una altra al Poblat HIFRENSA, la
darrera colònia industrial de Catalunya que va construir l’arquitecte Antonio Bonet Castellana.

VISITES GUIADES PER AL PÚBLIC GENERAL
Les visites guiades per al públic general programades són:
a l’Hospital del Coll de Balaguer
(n’hi ha unes per la tarda i unes
altres de nocturnes, amb tast de
vins inclòs al pas de ronda de
l’hospital); al Poblat HIFRENSA,
a les fortificacions de la Guerra
Civil al Coll de Balaguer i, com
a novetat, a la Cova del Gat i a
l’Hospitalet de l’Infant vist des
del mar.
Més informació a www.culturaalabast.cat

Una experiència diferent es brinda a les famílies amb la nova
proposta “Quan el passat reviu:
Castelló i el Molí de l’Oli de Vandellòs”. Es tracta d’una visita

També van fer un tomb per l’Hospitalet de
l’Infant a bord del trenet turístic i van assistir
a la presentació de l’auca que la reconeguda
dibuixant i caricaturista Pilarín Bayés i l’historiador
reusenc Jordi Rius van fer per commemorar el
25è aniversari de la Trobada. Per últim, totes
les participants van prendre part en un dinar de
germanor, amb l’actuació de la Brigitta Lamoure.

Les Jornades Culturals de Vandellòs, dedicades a la Taula Periòdica
El 26 d’abril van començar les XXXII Jornades Culturals de Vandellòs,
organitzades pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
(CCERV), amb el patrocini de l’Ajuntament i la col·laboració de diverses
entitats. La inauguració va anar a càrrec de l’alcalde, Alfons Garcia;
de la presidenta del CCERV, Rosa Saladié; i del conegut meteoròleg i
presentador de ràdio i televisió Alfred Rodríguez Picó, que va impartir
una conferència sobre el canvi climàtic.
Amb aquest acte es va donar el tret de sortida a una edició dedicada a
la Taula Periòdica dels Elements Químics. D’aquesta manera, aquest
2019 Vandellòs s’ha sumat a la celebració de l’Any Internacional
d’aquesta Taula, per commemorar el 150è aniversari d’un dels
descobriments més significatius de la ciència i per donar a conèixer a
la ciutadania la importància de la química en la nostra vida quotidiana.
Sobre aquesta temàtica van tractar, així doncs, algunes de les activitats
programades fins al 25 de maig, com la pintada mural al camp de
futbol de la fotografia; però n’hi va haver altres de diferents tipus.

Cultura i ensenyament | 11

Tot a punt per al III
Festival Internacional
de Guitarra
AQUEST ESDEVENIMENT SE
CELEBRARÀ DEL 24 AL 28 DE JULIOL
Al tancament de la revista, tot està preparat
ja per al III Festival Internacional de Guitarra
de l’Hospitalet de l’Infant, que se celebrarà
del 24 al 28 de juliol: l’escenari, el Centre
Cultural Infant Pere; el programa de mà,
la venda d’entrades... Els que no les heu
comprat de manera anticipada, encara ho
podreu fer, per un preu de 12 euros, a la
taquilla del Teatre Auditori de l’Hospitalet de
l’Infant.
En aquesta tercera edició, el Festival estarà
dedicat a la veu i la guitarra. En concret,
comptarà amb la guitarrista brasilera Badi
Assad (24 de juliol), el concert – homenatge
dirigit pel gran mestre Leo Brouwer (25 de
juliol), la soprano argentina Mariana Flores i
el llaütista americà Hopkinson Smith (26 de
juliol), el quartet de flamenc Joncol4 (27 de
juliol), i el concert de cloenda a càrrec de la
guitarrista Anabel Montesinos i el Cor Ciutat
de Tarragona, sota la direcció de Xavier

Un llibre homenatja la tradició
pesquera del municipi
L’Almadrava de l’Hospitalet de l’Infant. Paradigma
de les almadraves catalanes en època moderna és
el títol del darrer llibre que
han publicat l’Ajuntament
i Cossetània Edicions dins
de la col·lecció “Les Nostres Arrels”.
Amb la publicació d’aquest
llibre, “es pretén donar
rellevància a la llarga tradició pesquera amb la
tècnica de les almadraves
(basada en un entramat
de xarxes) a les costes
de l’Hospitalet de l’Infant,
però alhora, buscar un re-

coneixement a una part
de la història fins ara oblidada. Calia reivindicar la
platja del Torn com l’indret
que es va escollir com el
punt ideal per començar
a provar aquesta tècnica,
destinada a la captura de
la tonyina, a les costes
catalanes i on, fins aquest
moment, tenim la referència més antiga d’una
almadrava de monteleva
a Catalunya”, explica en la
introducció l’autora, Judit
Vidal, doctora en història
moderna per la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Guit a rra

Festival
Pastrana (28 de juliol). A més, guitarristes
de reconegut prestigi oferiran classes
magistrals; i lutiers de renom hi exposaran
els seus instruments.
Festival Internacional de Guitarra de
l’Hospitalet de l’Infant, sota la coordinació
i direcció artística de Patricia Mercado
i Anders Clemens, està organitzat per
l’Ajuntament i té el suport de la Diputació
de Tarragona. Més detalls, al web www.
guitarfesthospitalet.cat

S’amplia l’oferta de cursos d’adults
El segon període de matriculació
als cursos d’adults s’obrirà el proper
2 de setembre i finalitzarà el 30 de
setembre. Les persones interessades a apuntar-s’hi podran presentar
la sol·licitud a les oficines municipals
d’atenció ciutadana (OMAC), en
horari d’atenció al públic.

La Regidoria d’Ensenyament ha
ampliat l’oferta formativa per al
curs 2019-20. Així doncs, a més
de brindar els cursos de preparació

per a la prova d’obtenció del títol
de graduat en Educació Secundària
Obligatòria (GES); i per a les proves
lliures d’accés als Cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior (CFGM i
CFGS) i per a les provés d’accés a la
universitat per a més grans de 25 i
45 anys, posarà a l’abast de la població adulta un curs de preparació
per a la prova lliure d’obtenció del
Certificat de formació instrumental. Més informació a: www.vandellos-hospitalet.cat

Oberta la matrícula a l’Aula
Universitària de la UNED
Des del passat 5 de juliol és oberta la matrícula per a l’Aula Universitària de
la UNED de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Fins al 23 d’octubre, estarà
obert el primer termini per apuntar-se als estudis de grau (de Geografia i
Història 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’Idiomes a Distància
(CUID) és del 3 de setembre al 8 de novembre.
Per formalitzar la matrícula cal adreçar-se al Centre Associat UNED-Tortosa, del qual depèn l’Aula, que està situat al c/ Cervantes 17 de la capital del
Baix Ebre (info@tortosa.uned.es i 977 443 104 i 977 443 108).

12 | Economia i Treball

8a Fira Fruits de la
terra a l’Hospitalet

Les alumnes Júlia Callau i
Paula Martínez guanyen els XII
Premis Enfila el teu futur
ELS GUARDONS ES VAN LLIURAR EL 25 D’ABRIL
El projecte empresarial “Llibres per a tu”, de les alumnes Júlia Callau
Mendoza i Paula Martínez Ruiz, ha guanyat els XII Premis Enfila el teu
futur per a joves emprenedors, organitzats per l’Institut Berenguer
d’Entença i l’empresa municipal de promoció econòmica, Idetsa, amb
la col·laboració d’Alpiq, les associacions empresarials del municipi i
l’Ajuntament. Aquest projecte planteja la creació d’una empresa a
Reus que ofereixi serveis relacionats amb els llibres sensorials, per a
infants de 0 a 6 anys.
El lliurament dels guardons, consistents en aparells tecnològics i finançats per la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya, va tenir
lloc el 25 d’abril a la sala d’actes de l’institut. En aquesta 12a edició,
hi ha participat un total de 41 alumnes del cicle formatiu CFGS d’Educació Infantil i de 1r de Batxillerat de l’institut, que han presentat 22
projectes empresarials. Per fer-ho, durant el curs, els estudiants van
comptar amb l’ajut del professorat i del Servei d’Assessorament a Emprenedors que ofereix Idetsa al Viver d’empreses.

Per als dies 5 i 6 de juliol, la mancomunitat que
vetlla pel desenvolupament integral dels municipis Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i
Pratdip (MIDIT) va organitzar la 8a Fira Fruits de
la Terra, amb la participació de més d’una dotzena d’establiments de restauració i cellers del territori, a més de les oficines de Turisme.
Els que van adreçar-se aquests dies a la Plaça
Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant van trobar-hi
parades amb els productes locals també en elaboracions i integrats en les tapes de restauradors
i elaboradors de la zona; així com la clotxa. A més,
tot i la pluja que va caure dissabte, el públic va
poder tastar els vins de la zona, gaudir de música en viu i prendre part en el sorteig de diverses
experiències per descobrir les Terres de Mestral.
Més informació a www.midit2020.com

 SECCIÓ EMPRENEDORS

Baurea és una de les empreses
que podeu trobar al Viver Tecnològic del Polígon Industrial Les
Tàpies I de l’Hospitalet de l’Infant.
L’Edu Gallego és el propietari i es
dedica a tirar endavant projectes
d’enginyeria mecànica, principalment enfocats a dissenys amb un
software especialitzat (Solidworks) del qual té llicència. Això li permet generar tot el disseny 3D i la
documentació (plànols, llistes de
material, etc.) dels projectes que
elabora. Completa aquest servei
amb la fabricació de components
en impressió 3D, sobretot quan

són prototips que s’han de provar
abans de fabricar-los d’una manera més industrial. I també ofereix
el disseny de components mecanitzats o tallats per làser.
L’Edu va decidir crear aquesta
empresa l’any 2017, després de
treballar 2 anys a Anglaterra en
petites empreses d’enginyeria on
feien projectes especials per a
equips de Motorsport i empreses
fabricants de maquinària. Amb
l’experiència a la butxaca i l’assessorament d’Idetsa, va crear
Baurea i des del passat mes de
gener, disposa d’una oficina al Viver Tecnològic.
Actualment, l’Edu és l’únic treballador de l’empresa. En un futur,
no gaire llunyà, li agradaria incorporar-hi un estudiant d’enginyeria
per poder ensenyar-li tot el procés i ampliar la cartera de clients.
També es planteja fer créixer
l’empresa completant el servei
amb un petit taller de fabricació
de peces i productes propis.

El Mercat Medieval
se celebrarà del 6 al
8 de setembre
Al voltant de l’emblemàtic hospital gòtic de
l’Hospitalet de l’Infant, se celebrarà el XXIV Mercat Medieval, del 6 al 8 de setembre. Durant
aquests dies, hi haurà un centenar de parades
de productes d’artesania, 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 rapinyaires, un sopar medieval, tallers i demostracions d’oficis tradicionals, així com un seguit
de propostes lúdiques per als infants. Més endavant ja us informarem de les novetats, a través
dels altres canals de comunicació municipals!
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa
i Pratdip creen el “Camí de Mestral”
ÉS FRUIT DEL TREBALL CONJUNT DEL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT
“Camí de Mestral” és el nou producte turístic dels municipis que
es promocionen sota la marca turística de “Terres de Mestral”,
és a dir, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip. Es
tracta d’una ruta de senderisme de 4 etapes, amb què s’ofereix
«una espectacular combinació de mar i muntanya amb panoràmiques infinites al territori, una zona de petits pobles d’interior i
de costa que conserven l’essència d’una ruralitat ben viva».
És una ruta de mitja muntanya de 67,5 km, sense grans dificultats tècniques, però poc apta per al principiant ja que, a la complexitat o durada d’algunes excursions, s’hi afegeix un desnivell positiu acumulat i un terreny amb pendent en algun tram de
la ruta, tal com precisa l’empresa que la comercialitza, Brogit
Guiatges.
La idea és que «els amants de caminar, la natura i la muntanya a tocar del mar» puguin triar entre diverses opcions: la ruta
completa, de 4 dies, per gaudir de tot el recorregut, caminant de
poble en poble i d’allotjament en allotjament; la dirigida a aquells
que no tinguin quatre dies seguits disponibles i puguin fer el recorregut en dos caps de setmana (no cal que siguin consecutius); l’opció “Premium”, per aquells que només vulguin una base
on allotjar-se i que sigui un hotel amb encant; i l’opció “Free +
welcome pack”, per als que vulguin adquirir el paquet de benvinguda, amb els tracks dels recorreguts, el material divulgatiu i
un obsequi inclòs, per descobrir la ruta per lliure. El preu varia en
funció de l’opció escollida i de les diverses modalitats d’allotjament i de si es tria fer la ruta amb guia o sense, com s’informa en
la pàgina web www.terresdemestral.cat. Com a resum general,
s’ha editat un material divulgatiu en format de plànol (en català,
castellà, anglès i francès), que està disponible a les oficines de
turisme dels tres municipis.
“Camí de Mestral” és fruit d’un procés de treball coordinat entre
el sector públic i privat del territori que es va iniciar l’any 2016 i
s’emmarca en el Pla estratègic de desenvolupament econòmic
local de la mancomunitat que aplega els tres municipis (MIDIT).
Aquesta iniciativa està promoguda per la MIDIT amb el suport
del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i pel
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en el marc
de la línia de subvenció de projectes innovadors i experimentals.

Renovat el conveni de col·laboració
amb l’Estació Nàutica Costa Daurada
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha renovat el seu conveni
intermunicipal de col·laboració amb l’Estació Nàutica Costa
Daurada. Mitjançant aquest acord, l’Estació Nàutica es compromet a coordinar l’acció dels set ajuntaments i patronats
de turisme integrats (el de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i
els de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, l’Ametlla de Mar,
l’Ampolla i Deltebre-Riumar), per oferir un producte format
per allotjament i activitats d’estada turística al mar en tot
l’àmbit de l’Estació Nàutica, per diversificar l’oferta turística i
desestacionalitzar la temporada. La mateixa entitat també es
compromet a realitzar la promoció de les activitats de les empreses associades i a comercialitzar-ne els productes d’oci
nàutic.
Perquè l’Estació Nàutica pugui realitzar aquestes actuacions,
cada ajuntament aporta una subvenció de 6.750 euros per
l’any en curs.

El port i les platges de
l’Hospitalet llueixen la
Bandera Blava
Les platges de l’Arenal, el Torn i la Punta del Riu, a
més del Port Esportiu de l’Hospitalet de l’Infant, han
obtingut la Bandera Blava 2019. Es tracta d’un distintiu que atorga anualment un tribunal internacional
de la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), amb la
col·laboració de l’Associació d’Educació Ambiental i
del Consumidor (Adeac), que gestiona la campanya
a l’Estat espanyol.
Aquest guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia la gestió ambiental i la seguretat, les
instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix, exigeix
a les platges una qualitat de l’aigua excel·lent i, als
ports, una òptima gestió ambiental.
L’acte oficial d’hissada de la Bandera Blava va tenir
lloc el passat 6 de juliol a la Platja de la Punta del Riu.
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Unes 2.500 tapes servides,
en la Tonyinada 2019
La Tonyinada 2019, que va celebrar-se el 19 de maig a la Plaça Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant, va finalitzar amb un balanç de més de
2.500 tapes servides. Amb aquesta diada gastronòmica amb música,
tallers infantils i sortejos, van inaugurar-se les XX Jornades de la tonyina, organitzades per la Regidoria de Turisme.
En aquesta darrera edició, que va acabar el 9 de juny, hi han participat
tretze establiments (onze de l’Hospitalet de l’Infant: Llesqueria El Porró, Restaurant El Solomillo, Restaurant Sancho, Restaurant Topolino,
Restaurant Pizzeria Amalfi, Restaurant Le P’tit Normand, Bar-Cerveseria Cal Rullo, Sol Solet bar terrassa, Restaurant Nàutic i Kanuka; un de
Masboquera: El Rebost de la Nuri; i un de Pratdip: La Cuina d’en Carlos)
i s’hi han servit més de 200 menús amb la tonyina com a ingredient
protagonista.
A banda de l’oferta gastronòmica, les XX Jornades de la Tonyina han
tingut uns altres atractius: el sorteig de diversos premis i el concurs fotogràfic a Instagram.

Més de 500 tastets a Vandellòs,
en la Diada de les Jornades
gastronòmiques d’interior
Més de mig miler de tastets és el que van servir en total el
7 d’abril, a la Plaça Drs. Gil-Vernet de Vandellòs, la Cooperativa Agrícola de Vandellòs i els nou establiments que van
participar fins al 21 d’abril en les III Jornades gastronòmiques d’interior, organitzades per la Regidoria de Turisme
(sis de l’Hospitalet de l’Infant: Amalfi Pizzeria, Deviteca
Botiga de menjars, El Solomillo, Restaurant Hotel Sancho,
Restaurant Nàutic i Topolino; dos de Masboquera: Casal
de Masboquera Paco Boix i El Rebost de la Nuri; i un de
Pratdip: La Cuina d’en Carlos).
També hi va haver actuacions en directe, sorteig de diversos premis i, com a novetat, un show cooking infantil solidari. Els 267 euros recaptats amb la venda dels tastets
d’arròs de tros que van elaborar els infants que van participar en aquesta activitat, amb l’ajut del restaurador de la
Deviteca Botiga de menjars, s’han destinat a la Fundació
el Somni dels Nens.

El “Menja i guanya!” tanca amb gairebé 1.900 tiquets de consumicions
Gairebé 1.900 tiquets de consumicions als establiments de restauració del municipi és el total de tiquets que han participat en els
tres sortejos organitzats per la Regidoria de Turisme, dins de la campanya promocional Menja i guanya! 2019 (un 19% més que en
l’edició anterior).
En el marc d’aquesta campanya, s’han sortejat premis entre els clients que han consumit 20 euros com a mínim a qualsevol dels
bars, restaurants o establiments de menjar per emportar que hi ha a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i que han lliurat els tiquets a
l’Oficina de Turisme o al mateix establiment on han fet la despesa. En concret, a Ràdio l’Hospitalet, s’hi va sortejar un smartwatch,
entre els 557 tiquets reunits el mes de febrer; una tablet, entre els 618 tiquets aplegats el mes de març; i una escapada per a dues
persones, entre els 775 tiquets recollits el mes d’abril. També s’hi va sortejar cada mes un val de 30 euros, per utilitzar en qualsevol
establiment de l’Associació de Restauració i Hoteleria.

El municipi es promociona en diverses fires
Els darrers mesos, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha donat a conèixer els seus atractius
turístics a Petitàlia (La gran fira familiar) de Lleida, que enguany s’ha celebrat els dies 23 i 24
de març; i a Sevatur 2019, el Salón de la Evasión y el Turismo, que va tenir lloc a Irun del 29 al
31 de març. La Regidoria de Turisme va prendre part en ambdues fires amb un estand propi.
D’altra banda, el municipi també va estar present, del 22 al 24 de març, en el Saló de turisme
B-Travel. En aquest saló, celebrat a Barcelona, la destinació va promocionar-se conjuntament amb altres poblacions de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre que enguany han
renovat el Conveni Corner amb la Diputació de Tarragona.
Igualment en el marc del Conveni Corner, el municipi va participar en la fira ITB de Berlín (del
6 al 10 de març); en la fira internacional de turisme MITT de Moscou (del 12 al 14 de març)
i durant el mes d’abril va estar present a Kinépolis Madrid, un dels complexos de cinema i
lleure més grans d’Europa.
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LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA
CELEBRA EL 10È ANIVERSARI
Amb motiu de la celebració del 10è aniversari de la Piscina Municipal
Coberta, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament va preparar un programa
d’activitats gratuïtes, obertes a tothom, per al dissabte 6 d’abril, data
en què també es va commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física.
Aquest dia, l’entrada a la piscina i al gimnàs va ser lliure.
El programa d’activitats va incloure diverses classes dirigides i una
gimcana familiar; el lliurament de premis de concurs de dibuix sobre l’aniversari de la piscina que va convocar l’Àrea d’Esports, amb
la col·laboració de les escoles del municipi; i l’entrega d’un obsequi
als abonats i abonades a la piscina des de fa 10 anys. La jornada va
finalitzar amb el campionat comarcal de natació.
Per fomentar també la pràctica d’esport al municipi, del 6 d’abril al 30
de juny, la matrícula a la Piscina Municipal Coberta va ser gratuïta.

Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, capital del ciclisme
EL MUNICIPI ÉS L’ESCENARI ENGUANY DE
DIVERSES COMPETICIONS DE NIVELL
El passat 27 d’abril, l’Hospitalet de l’Infant va centrar l’atenció
del ciclisme català amb la disputa del Campionat de Catalunya Contrarellotge Individual per les categories cadet, júnior,
màster i paraciclisme. Aquest esdeveniment esportiu, amb
sortida i arribada a l’avinguda Via Augusta i un anar i tornar per
l’antiga carretera N-340, va reunir gairebé 250 corredors, els
més destacats de Catalunya, entre els quals hi havia també
participants andorrans.
Amb aquesta i les altres proves ciclistes organitzades per Promoevents, amb el patrocini de l’Ajuntament, per aquest 2019
al municipi (el Campionat del Món de Ciclisme per policies,
del 20 al 22 de setembre; i la Copa Catalana de Ciclocross,
la primera setmana de desembre), Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant se situarà com un dels municipis capdavanters en el
món del ciclisme a Catalunya. Més informació a: www.ciclisme.cat
A més, l’Hospitalet de l’Infant va albergar el passat 26 de maig
una altra competició ciclista: la primera cita de l’Open Tarragona BTT 2019, organitzada per Megabici, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme i de l’Ajuntament.
Aquesta prova va aplegar-hi un total de 73 ciclistes.

EL TRIATLÓ DE L’HOSPITALET
INCORPORARÀ LA DISTÀNCIA «SHORT»
El Triatló de l’Hospitalet de l’Infant, previst per al proper 1 de setembre, incorporarà la distància
“short” a la prova. La modalitat
consisteix en 1500m de natació,
58km de bicicleta i 13,5km de
cursa a peu i es convertirà en la
distància més exigent del triatló.
Aquesta modalitat s’afegeix a
les tres ja habituals: olímpica
(1500m natació – 39km ciclisme – 9,1km cursa a peu), sprint
(750m natació – 20km ciclisme – 4,8km cursa a peu) i super

BREUS:

OBERTA LA INSCRIPCIÓ A LA 9a EDICIÓ DE VANDEKAMES
La inscripció a la 9a edició
de Vandekames, que se celebrarà a Vandellòs el dissabte 3
d’agost, és oberta al web: www.
vandekames.com. Fins al 29
de juliol o fins que s’esgotin els
dorsals disponibles, totes les
persones interessades a participar-hi poden apuntar-s’hi.
En aquesta edició, Vandekames constarà de dues curses
de muntanya: la negra o clàssica, de 24 km; i la roja o express,
de 16 km). També inclourà

dues caminades (la groga, de 7
km; i la blava, d’iniciació al trail,
d’11 km), que no tenen caràcter de competició; i curses infantils, per a nens i nenes d’entre 4 i 12 anys (la «Vandekids»)
Vandekames forma part també
del Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona
(CCTGN). Per aquest motiu, la
cursa negra tornarà a ser puntuable per al Circuit Classic del
CCTGN; i la cursa roja, per al
Circuit Express del CCTGN.

L’altre esdeveniment organitzat enguany pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs (CCERV) i pel Club
Centre Excursionista Serres
del Mestral, amb el suport de
l’Ajuntament, la segona edició
de la prova d’ultraresistència
UT Llastres, va aplegar més de
700 participants, entre totes
les curses disputades entre el
22 i el 24 de març. Totes les
classificacions i fotografies a:
www.utllastres.com

sprint (350m natació – 11km
ciclisme – 2.5km cursa a peu).
Totes les distàncies són individuals excepte l’olímpica i l’sprint,
que també es poden disputar per
relleus.
El Triatló de l’Hospitalet de l’Infant és la tercera i última prova
del circuit Just Tri by freshwave®, que s’ha celebrat als municipis de Tarragona i Cambrils els
mesos de maig i juny, respectivament. Les inscripcions estan
obertes en el web www.justri.es.
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L’Hospitalet acollirà la 32a
Setmana Catalana de Vela

NOU PLÀNOL DE SENDERISME

LA REGATA CATALANA MÉS IMPORTANT TINDRÀ
LLOC ELS DIES 7 I 8 DE SETEMBRE

La XXXII Setmana Catalana de Vela 2019 – Gran Premi de la Generalitat de Catalunya es disputarà en aigües de l’Hospitalet de
l’Infant els dies 7 i 8 de setembre. Per segon any consecutiu, el
Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV) tornarà a organitzar la
regata més important del calendari anual de la Federació Catalana de Vela. En aquest esdeveniment es preveu una participació
de més de 300 embarcacions i 30 clubs.
Per ajudar a finançar la Setmana Catalana de Vela 2019, de la
qual és titular i propietària la Federació Catalana de Vela, l’Ajuntament s’ha compromès a atorgar una subvenció de 12.000 euros
al Club Nàutic i a donar suport material i tècnic en l’organització.
La fotografia és de la presentació oficial de la regata, que va celebrar-se el passat 11 de juny, a la seu del Consell Català de l’Esport,
a Esplugues de Llobregat, on va tenir lloc també la signatura del
conveni de col·laboració dels organismes i entitats esportives que
la faran possible.
La inscripció a aquesta gran festa de la vela catalana és oberta, a
través de enllaç: https://bit.ly/2F0DdzC.

El consistori ha editat un nou
plànol de senderisme, amb la
col·laboració del Centre Excursionista Serres del Mestral i
de l’editorial Piolet. Aquest nou
plànol és fruit del conveni que
van signar fa tres anys l’Ajuntament i el Centre Excursionista
Serres del Mestral pel manteniment i la senyalització vertical i
horitzontal dels caminis i senders del municipi, segons va
explicar el president d’aquesta
entitat local, Josep Gavira, en la
presentació.
L’edició d’aquest mapa respon
a la necessitat que hi havia
d’actualitzar el mapa existent,

per incorporar els nous senders
que s’han recuperat; i de donar a
conèixer 14 rutes que es poden
fer a peu al municipi i que permeten gaudir als senderistes de la
bellesa paisatgística del terme.
Les 14 rutes proposades són
de diferents dificultats i distàncies. Cadascun dels recorreguts
inclou un codi QR, perquè la
gent pugui descarregar-los i seguir-los amb el telèfon mòbil o
amb un dispositiu GPS.
El nou plànol, que conté la informació més rellevant d’aquestes
rutes i una base cartogràfica,
està disponible a les oficines de
Turisme i a Ca la Torre.

Reconeguts els èxits de prop de 200 esportistes locals

L’Ajuntament ha reconegut públicament els
èxits aconseguits per gairebé 200 esportistes
locals, i els seus entrenadors, en aquesta temporada 2018/2019. Ho va fer en un acte celebrat el 9 de juny, al Teatre-Auditori de l’Hospitalet de l’Infant. En record d’aquest homenatge,
l’aleshores alcalde en funcions, Alfons Garcia;
i la regidora d’Esports en funcions, Cristina Borràs, van lliurar-los un trofeu commemoratiu.

Aquests esportistes formen part d’una dotzena d’entitats esportives locals (el Club d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant, el Club de Futbol Sala de Vandellòs, el Club de Gimnàstica
Rítmica de l’Hospitalet de l’Infant, el Club de
Judo, el Club de Karate, el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs, el Club de Patinatge, el Grup
de Bitlles del Foment Cultural, El Club Esportiu Masboquera, el Centre Cultural, Esportiu i

Recreatiu de Vandellòs; el Club Futbol Base
l’Hospitalet de l’Infant i la Penya Barça de
l’Hospitalet de l’Infant) i dels equips de futbol
sala, natació i tennis de l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament.
En la pàgina web municipal (www.vandellos-hospitalet.cat), hi podeu consultar el llistat complet dels esportistes reconeguts i els
seus triomfs.
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Recollida porta a porta
de matèria orgànica a
Masriudoms
L’AJUNTAMENT HA POSAT EN MARXA AQUEST
SERVEI A L’ESTIU COM A PROVA PILOT

Per millorar la recollida selectiva de residus, l’Ajuntament ha posat
en marxa al nucli de Masriudoms, com a prova pilot, el servei de recollida Porta a Porta de la Matèria Orgànica durant l’estiu de 2019.
Aquest servei s’ofereix des del 17 de juny, fins al 15 de setembre,
de moment. Si la prova té bons resultats, el servei es continuarà
prestant més enllà d’aquest període de temps i es podrà ampliar a
altres fraccions de residus.
El servei és diari i la recollida es fa a partir de les 22:00 h, fins a les
23:00 h, aproximadament. Cada unitat familiar ha de treure a la porta de casa seva el cubell reixat amb la bossa compostable que els
ha proporcionat l’Ajuntament per a la seva recollida. Els operaris hi
passen diàriament, recullen les bosses i deixen els cubells perquè
els puguin continuar utilitzant. Si algun veí no disposa del cubell
i del joc de bosses compostables, pot passar pel Casal del Puvill a buscar aquest material. Quan se’ls esgotin les bosses, podran
adreçar-se igualment al Casal, on se’n facilitaran més, també de
manera gratuïta.
Perquè aquest sistema sigui efectiu, s’han retirat tots els contenidors de matèria orgànica del poble, excepte els del Raval de Santa
Anna, on s’ha deixat un contenidor marró per casos d’emergència.
Els residus recollits per l’Ajuntament es porten a la deixalleria de
l’Hospitalet de l’Infant, on s’aboquen en un contenidor soterrat
específic i es pesen en el moment de la seva recollida. D’aquesta
manera, el consistori podrà obtenir dades bastant exactes de les
quantitats recollides.

El municipi participa en la
campanya d’Ecovidrio de la
mà de 60 establiments
Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la
gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, en col·laboració amb els ajuntaments de Mont-roig
de Camp i de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ha llançat la
campanya estival Moviment Banderes Verdes. La iniciativa
té la finalitat de reconèixer amb aquest guardó ambiental el
municipi costaner més compromès amb la lluita contra el
canvi climàtic i la protecció del litoral a través del reciclatge
d’envasos de vidre. Més de 140 establiments dels dos municipis han confirmat que col·laboraran per aconseguir la Bandera Verda per als seus veïns (una seixantena de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant).
Amb aquest objectiu, es faran fins a 300 visites de formació
i informació a establiments, s’entregaran galledes especials
de reciclatge i s’instal·laran nous contenidors decorats amb
motius estiuencs. L’empresa pública comarcal Secomsa
s’encarregarà de les qüestions logístiques i de la gestió dels
residus.
El regidor de Medi Ambient, Frederic Escoda, va destacar en
la presentació de la campanya el fet que aquesta s’hagi estès
enguany a més establiments del municipi: a tots els del nucli
de l’Hospitalet de l’Infant (no només als de la línia de costa)
i a l’Almadrava.
Entre els requisits per optar a una Bandera Verda, cadascun
dels municipis participants ha d’assolir el repte d’incrementar
la recollida selectiva d’envasos de vidre en un 10% durant l’estiu. Més informació a: www.ecovidrio.es

Nou programa Tok’l 2 per als joves
Aquest mes de juliol s’estrena el nou programa semestral ‘Tok’l 2’, que organitzen
conjuntament les regidories
de Joventut de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i de
Mont-roig i Miami Platja.
Aquest programa posa a

l’abast del col·lectiu jove de
tots dos municipis una sortida cada mes, a uns preus
molt assequibles.
La primera està prevista per
al 19 de juliol, per anar al cinema i a la bolera; la segona,

per al 21 d’agost, a l’Aquopolis; la tercera, per al 4 de setembre, per anar a un parc
d’Humor Amarillo del Delta;
la quarta, per al 12 d’octubre,
a la Nit Negra de PortAventura; la cinquena, per al 16
de novembre, a l’Skating i al

Museu de la Xocolata; la sisena, per a l’1 de desembre,
al Nice One Barcelona.
Més informació i inscripcions
al departament de Joventut
(977 56 90 26 i joventut@
vandellos-hospitalet.cat).
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ESTEMAQUÍ
Presidenta: Rosy Lahuerta
Secretària: Silvia Lozano
Tresorer: Ainhoa Cendegui
Vocals: Montserrat Domínguez, Mª Florencia Timpanaro, Marina
Miralles, Monserrat Gómez, Mari Carmen Vergés.
Correu electrònic: estemaqui1@gmail.com
Facebook: Associació ESTEMAQUI
Telèfon: 633304134
Nombre de socis: 40
Quota: 3 euros mensuals (es paga semestralment o anualment)
Data de fundació: 11 de març de 2019
Donar veu i visibilitat als nens i nenes amb capacitats diferents
i suport a les seves famílies. Amb aquests objectius, s’ha creat
recentment al municipi l’associació “ESTEMAQUÍ”. Actualment,
aglutina una vintena de famílies amb nens i nenes que tenen diversos trastorns o malalties físiques, psíquiques o afeccions rares, que han cregut necessari agrupar-se per ajudar els seus fills/
es a aconseguir la inclusió real en la societat.
Segons apunta la presidenta de l’entitat, Rosy Lahuerta, «és molt
important conscienciar a la població» que els seus fills «no són
estranys, que poden i han de jugar i practicar els mateixos esports i les mateixes activitats que la resta de nens; i lluitar per la
igualtat de drets, privilegis i oportunitats». Per aconseguir aquests
propòsits, però, «s’ha de donar resposta a diverses mancances,
que molts cops passen desapercebudes», afegeix. Per exemple, argumenta: «cal disposar de monitors especialitzats en les
activitats extraescolars o esportives, col·locar gronxadors amb
qualitats específiques als parcs (que podria utilitzar tothom) o
educar en els valors del respecte i la tolerància als nens i nenes,
des de ben petits.
Per aquest motiu, des de “ESTEMAQUÍ” tenen previst organitzar
xerrades de conscienciació, sortides, jornades terapèutiques per
als nens/es; donar suport a les famílies... “Fins ara, per tenir a
l’abast aquests serveis ens havíem de desplaçar a Reus o Tarragona, ara intentarem oferir-los aquí, quan disposem de local
propi”, apunta Lahuerta. També, estan col·laborant amb l’AMPA
Llastres per organitzar conjuntament activitats extraescolars o
esportives adaptades.
A més, aquesta entitat pretén ser un altaveu perquè l’administració s’adoni de les necessitats que tenen tots aquests infants i
pugui dedicar-los més recursos.
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LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

CARLES BOSCH, P E R I O D I S TA I C I N E A S TA
Va ser l’encarregat d’inaugurar, el passat 1 d’abril, les VII
Jornades de la Comunicació
organitzades per Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i Pel Campus
Extens de la Universitat Rovira i
Virgili al municipi. Fundador de
programes com «30 minuts» i
«Sense ficció» de TV3, la seva
carrera com a director i guionista l’ha portat a explicar moltes històries amb la càmera: la
Revolució de Vellut a Praga, la
història dels cubans que intenten emigrar cap a Miami amb
el documental Balseros, com
Pasqual Maragall i la seva família lluiten contra l’Alzheimer
amb Bicicleta, cullera, poma o
la història d’un gitano del Raval
de Barcelona que va portar la
rumba catalana al Liceu amb
Petitet. Bosch va ser nominat
a l’Oscar per «Balseros» i va
guanyar un Goya i un Gaudí per
Bicicleta, cullera, poma.

Volies explicar coses al món,
vas estudiar periodisme i has
treballat en diversos àmbits...
Sí, vaig fer periodisme quan
només érem 15 persones a
Barcelona estudiant aquesta
carrera. Primer, em vaig dedicar
a la premsa escrita i, al cap d’un
temps, em va sortir la possibilitat de treballar a la Televisió de
Catalunya i m’hi vaig llançar.
I et va sorgir l’oportunitat de
treballar al «30 minuts», pi?
Sí! El primer «30 minuts» de la
història va ser sobre el Ku Klux
Klan i gràcies al fet que en un
avió vaig conèixer a un periodista infiltrat en aquesta organització.
Com a periodista has fet un
munt d’entrevistes i has estat
corresponsal de guerra; i com
a cineasta has guanyat un bon
grapat de premis. De què estàs

més orgullós?
Sempre recupero un «30 minuts» que vaig fer l’any 89 sobre
la Revolució de Vellut a Praga:
Txecoslovàquia des del cor de
la revolta, perquè, d’alguna manera, va canviar la meva sort. I
és que, quan va caure el mur de
Berlín, tots els periodistes van
anar cap allà. TV3, però, va trigar molt a decidir-se a enviar-hi
un equip i quan ho va fer ja era
tard. Llavors, els vaig proposar anar a Txecoslovàquia, a
Romania o a altres països de
l’Est que ja estaven en un procés de canvi. Vam apostar per
Txecoslovàquia i vaig viatjar
cap allà amb la idea de treballar
amb un càmera local... Un cop
al país, però, no en vaig trobar
cap que s’atrevís a sortir al carrer amb una càmera.
I què vas fer?
Doncs jo en portava una sem-

pre amb mi i vaig començar a
rodar. El dia que es va iniciar la
Revolució de Vellut jo era l’únic
periodista al carrer, tots els altres estaven a Alemanya. Vaig
poder gravar des del balcó de la
plaça principal la celebració de
la caiguda del règim estalinista
i tota la gent mirava a la meva
càmera i em feien el senyal de
victòria! La meva, era l’única
càmera que hi havia... Em vaig
fer un fart de plorar. Aquella nit,
vam editar la peça que va sortir
l’endemà per TV3. Les úniques
imatges de la revolució eren les
meves i el documental que vaig
muntar em va fer guanyar el
premi Ondas Internacional l’any
1990.

Canvis en la programació dels mitjans
de comunicació locals durant l’estiu
Els mesos de juliol, agost i principis de
setembre, la Televisió de Vandellòs (TVV)
i Ràdio l’Hospitalet de l’Infant canvien la
programació per donar-li un toc més estiuenc.
En la graella de Ràdio l’Hospitalet, hi trobem un matinal amb la música com a protagonista, però, també amb entrevistes,
reportatges i connexions amb les activitats a la platja i els campus esportius. Així
mateix, l’emissora local continua emetent,
aquest mes de juliol, el programa «Carrer
Major» i participant-hi, de les 16 a les 19 h;
i els dissabtes i diumenges al matí, l’espai
«Cocodril Club», de l’Albert Malla, amb el
seu repertori de música revival.
La TVV ha apostat per continuar produint
i emetent els programes «L’Efemèride» i
«Criatures 2.0». També cal destacar que

aquest estiu ha tornat el programa «Curts
de llet».
La programació televisiva es completa
amb la reposició de diverses edicions de
«El Quiosc» d’aquest any, del programa

d’entrevistes «25 anys de la Televisió de
Vandellòs» i de les primeres edicions del
programa «Criatures 2.0».
I, a més, segueix l’actualitat a través dels
informatius.

Nou disseny de la revista municipal
Com podeu veure, aquest número de La Revista estrenem un nou disseny. El canvi de disseny respon a la nostra voluntat d’oferir-vos
una publicació d’aspecte més modern, atractiu i adaptat a l’estètica actual, i de facilitar-vos alhora la lectura.
Amb aquests objectius, si més no, vam encarregar a l’empresa a la qual se li ha adjudicat recentment, per procediment obert, el contracte del servei de disseny, maquetació, impressió i embossat del butlletí municipal (Edicions MIC) que modifiqués la tipografia, la
disposició dels continguts, la capçalera, etc. i que utilitzés el color corporatiu, un color de tonalitat verd i blava que fusiona la dualitat
de mar i muntanya característica del municipi. Desitgem que el resultat d’aquest treball us hagi agradat.
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POBLACIÓ

Dades actualitzades 01/07/2019
L’Hospitalet de l’Infant 5.466
Vandellòs 795
Masriudoms 112
Vanessa Park 128
Masboquera 76
L’Almadrava 45
Població disseminada 20
Total 6.642

DEMOGRAFIA

HORARI BUS MUNICIPAL- VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
HORARI ESTIU: DEL 25 DE JUNY A L’11 DE SETEMBRE DE 2019

PARADA

DISSABTE
I DIUMENGE

DE DILLUNS A DIVENDRES

VANDELLÒS
(Benzinera)

8.00

9.00

11.18

12.22

14.50

15.50

16.50

18.20

19.45

9.00

10.55

12.05

VANDELLÒS
(Can Moquet)

8.02

9.07

11.20

12.24

14.52

15.52

16.52

18.22

19.50

9.02

10.57

12.07

MASBOQUERA

8.05

9.10

11.23

12.27

14.55

15.55

16.55

18.25

19.53

9.05

11.00

12.10

MASRIUDOMS

8.10

9.15

11.28

12.30

15.00

16.00

17.00

18.30

19.56

9.10

11.05

12.15

VANESSA PARK

8.15

9.20

11.33

-

15.05

-

17.05

-

-

9.15

-

-

POL. IND. LES TÀPIES

8.20

-

-

-

--

-

-

18.35

-

-

-

-

URB. INFANT

8.25

9.25

11.38

12.35

15.10

16.05

17.10

18.40

20.05

9.20

11.10

12.25

CASA DE LA VILA

8.30

9.30

11.43

12.40

15.15

16.10

18.45

20.07

9.25

PLAÇA BERENGUER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.35

PORT ESPORTIU

-

9.35

-

-

-

-

-

-

-

9.35

-

12.40

ZONA ÀSTER (Piscina)

-

9.40

11.48

12.45

15.20

16.15

17.50

18.48

20.13

9.45

-

12.50

L’ALCANTARILLA
(L’Arenal)

-

9.42

11.50

12.47

15.23

16.18

17.53

18.50

20.15

9.47

-

12.52

CÀMPING
(Templo del Sol)

-

9.47

-

12.50

-

-

-

18.55

9.50

-

12.55

L’ALMADRAVA

-

10.00

-

13.05

-

-

-

19.05

10.05

-

13.10

17.15/

17.45

11.15/

11.45

12.30

Reservat el dret d’admissió
El bus municipal és un servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo

PARADA

DISSABTE
I DIUMENGE

DE DILLUNS A DIVENDRES

L’ALMADRAVA

-

10.00

-

13.05

-

-

-

19.05

-

10.05

-

13.10

CÀMPING
(Templo del sol)

-

10.15

-

13.20

-

-

-

19.15

-

10.20

-

13.25

L’ALCANTARILLA
(L’Arenal)

-

10.18

11.50

13.23

15.23

16.18

17.53

19.18

20.15

10.23

-

13.28

ZONA ÀSTER (Piscina)

-

10.20

-

13.25

-

-

-

-

-

10.25

PLAÇA BERENGUER

-

10.25

11.53

13.30

15.28

16.23

17.58

19.20

20.18

10.30

11.46

13.35

CASA DE LA VILA

8.30

10.27

11.55

13.32

15.30

16.25

18.00

19.25

20.21

10.35

-

13.40

URB. INFANT

8.35

10.30

12.00

13.35

15.35

16.30

18.05

19.30

20.23

10.40

11.50

13.45

POL.IND. LES TÀPIES

8.40

10.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VANESSA PARK

-

-

12.05

-

-

16.35

-

-

-

-

11.53

-

MASRIUDOMS

8.45

10.40

12.10

13.40

15.40

16.40

18.10

19.35

20.28

10.45

11.55

13.50

MASBOQUERA

8.48

10.43

12.15

13.43

15.43

16.43

18.13

19.38

20.33

10.50

12.00

13.55

VANDELLÒS
(Can Moquet)

8.55

12.20

13.45

15.45

16.45

18.15

19.40

20.38

10.53

12.03

13.58

VANDELLÒS
(Benzinera)

9.00

12.22

13.50

15.50

16.50

18.20

19.45

20.40

10.55

12.05

14.00

10.45/

11.15
11.15

13.30

Reservat el dret d’admissió
El bus municipal és un servei gratuït de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Respecteu-lo

NAIXEMENTS:
Eros Saenz Valera, 25/02/2019
David Guzman Caballero, 08/03/2019
Leah Molina Sabaté, 09/03/2019
Daniel Candela Pio, 06/04/2019
Leyre Cadiar Querol, 08/04/2019
Aitor Jumilla Cuevas, 04/05/2019
Hugo Regalado Ortega, 17/05/2019
Thaís Fayol Garcia, 17/05/2019
Ainhoa Florenciano Hernández, 10/06/2019
Saúl Calzada Rodríguez, 14/06/2019
Santiago Gallego Ossa, 16/06/2019
Pablo García Reyes, 18/06/2019
DEFUNCIONS:
Francesca Montesinos Vidal, 22/02/2019
Aurelio García Martínez, 17/03/2019
Francisco Vidal Rovira, 20/04/2019
Antonio Cárdenas Rodríguez, 25/04/2019
Maravillas López López, 12/05/2019
Jose Antonio Roldan García, 19/05/2019
Boquera Queixalos, 21/05/2019
Justo Espinosa Parra, 21/05/2019
Jose Miguel Plaza de Pedro, 31/05/2019
Jordi Llobet Roca, 10/06/2019
Dolores Vernet Barceló, 24/06/2019
Jaume Escoda Figueras, 28/06/2019
MATRIMONIS:
Rubén García Amador i Sandra María Sánchez Royo,
24/05/2019
Raul Ruiz Pelayo i Raquel Terol Albaladejo, 07/06/2019

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament de Vandellòs
977 82 40 37
Arxiu municipal
977 82 08 37
Fax Ajuntament de Vandellòs
977 82 43 59
Antena del Coneixement URV
670 50 21 77
BASE
977 82 34 59
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
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 Alba Garcia
977 82 42 25
Farmàcia Aragonès
977 82 30 59
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
977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets
977 82 40 03
Notaria
977 82 34 77
Oficina de Turisme
977 82 33 28
Pavelló Poliesportiu Vandellòs
977 82 43 54
Piscina coberta.
Àrea d’Esports
977 82 05 23
Policia Local
092 / 609 30 89 45
Port Esportiu (Club Nàutic)
977 82 30 04
Ràdio l’Hospitalet
977 82 00 14
Tanatori municipal
977 36 02 81
Telefònica (Avaries)
1002
Televisió de Vandellòs
977 82 43 60
Viver d’Empreses (IDETSA)
977 82 08 20
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Dia de l’Arbre a Vandellòs. Foto: Roger Saladié

Foto: Roger Saladié
Guanyadors del concurs de coreografia de l’Hospitalet.
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Tere Coll

22 | Fotogaleria

Fotos: Roger Saladié
Festa de la Germandat de Vandellòs.
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XIV Torneig Josep Segu
Festa de les entitats de Vandellòs. Foto: Roger Saladié

R SALADIÉ

Foto: ROGE
Xavier O’Callaghan.
VII Torneig handbol
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Concert de Cadena Dial. Foto: Cadena
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Festa Major
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Regates de la festa major a començament dels anys 50 del segle XX a la platja de les Barques. Foto cedida pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant.

La foto històrica
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