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Mesures per garantir la seguretat
sanitària a les platges

Beatriz Higueras

L’Ajuntament ha contractat informadors de platja i hi ha col·locat cartelleria, entre d’altres accions.
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S’obre la
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Masriudoms
Després de les obres d’arranjament que s’hi han dut
a terme per solucionar les
patologies constructives i la
manca d’estanquitat; i per
millorar-ne les instal·lacions.
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Quan a finals del mes de febrer es va començar a
parlar de la crisi sanitària provocada per un nou virus
que apareixia amb virulència a una regió de la Xina,
difícilment algú podia imaginar que aquesta situació
tindria un episodi tan greu a casa nostra.
Una malaltia que ha provocat un elevat nombre de
morts, malalts de diferent grau, situacions mai viscudes de confinament, d’establiments
tancats, de serveis bàsics que no s’han pogut prestar... de relacions humanes, econòmiques i socials truncades de manera sobtada i que marcaran nous comportaments i
noves formes d’interactuar en els propers temps.
Aquests moments també han servit i serveixen per valorar sentiments i emocions, i
per posar davant tot allò que és imprescindible, essencial o prioritari, davant d’allò que
és superflu o, simplement, una necessitat no bàsica, en tots els àmbits de la vida. A
ningú se li escapa la necessitat de gaudir d’un servei sanitari -majoritàriament públic-,
de primer nivell; d’incentivar la producció pròpia de productes estratègics; de valorar
els productes de proximitat; de gaudir de... però perquè tot això sigui possible i viable,
també ens cal -i el tenim- un teixit laboral, econòmic i social responsable i col·laborador,
perquè si per afrontar la crisi sanitària calia la major unitat, ara per anar retornant a una
nova realitat i a una nova normalitat també ens cal el mateix esperit cohesionat i amb
voluntat d’enfortir la comunitat.
Us encoratjo a continuar respectant les petites/grans mesures que ens han recomanat
seguir les autoritats sanitàries des del primer moment, a ser responsables amb vosaltres mateixos, amb els vostres veïns i amb el conjunt de la comunitat. Segur que si ho
fem així ens en sortirem.
Bon estiu!
Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

La dita
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Lupe Capella

Regidora de Benestar Social i Salut; i d’Administració Oberta i Transparència

“Amb els nous ajuts per a la compra d’aliments volem
evitar l’estigmatització dels veïns afectats per la crisi”
Ja fa un any que és regidora.
Quina valoració fa d’aquest
període?
Per mi ha estat un gran
repte estar al capdavant dels
serveis socials municipals.
No em podia imaginar que
hagués de gestionar una crisi
sanitària produïda per un virus
desconegut. Estic contenta del
treball que hem realitzat com
a equip de govern; i crec que
tinc una feina molt gratificant,
perquè em permet ajudar a
persones que tenen problemes.

atén Càrites i també a les
persones que havien d’estar
en quarantena. Per fer-ho
d’una manera segura, van
formar-se amb la Creu Roja.
L’Ajuntament, a més, a banda
de l’aportació anual que fa a
Càrites, ha donat 3.000 € a
aquesta entitat perquè pugui
fer front a la situació actual
d’excepcionalitat.

Durant aquests mesos han
hagut de prendre moltes
mesures per fer front a la
pandèmia...
Primer vam tancar el centre
de dia de Vandellòs, per
protegir la gent gran de la
residència, que està al mateix
lloc; i els casals d’avis; i
després el centre de dia de
l’Hospitalet. A la residència
ja van prohibir l’entrada als
familiars i persones alienes
abans que es decretés l’estat
d’alarma. El personal ha estat
un exemple de professionalitat
des del minut 1 i creiem que
això explica que no hi hagi
hagut cap contagi. Des de
l’Ajuntament hem estat i
estem en contacte permanent
amb ells i per evitar-hi la
propagació del coronavirus,
vam delimitar-hi una zona
neta i bruta a la planta baixa,
perquè els treballadors
poguessin canviar-s’hi de
roba; i també hem estat en
contacte amb el CAP per
l’hipotètic cas que hi hagués
hagut algun contagiat a la
residència.

Segons heu informat,
igualment, el consistori ha
ofert assistència telefònica a
la gent gran...
Primer vam elaborar una
base de dades de quasi 600
persones majors de 70 anys
censades al municipi que
vam considerar que podien
necessitar suport. A partir
del 23 de març, una desena
de treballadors municipals
voluntaris van començar
a trucar a totes aquestes
persones, per preocuparse pel seu estat d’ànim. En
vista dels diferents tipus
de necessitats que es van
detectar en la primera ronda
de trucades, vam fer tres
grups. En el grup de prioritat
1, sota criteri professional, hi
vam encabir a una vintena de
persones que viuen soles, que
no tenen família o contacte
familiar o que tenen unes
necessitats que han de ser
tractades pel departament de
Benestar Social o derivades a
Salut o al servei de psicologia.
A aquestes persones una
educadora social els ha trucat
fins al final de l’estat d’alarma.
A les persones grans dels
grups 2 i 3 se’ls va trucar fins
a la fase 2.

L’Ajuntament també ha
assumit el repartiment
d’aliments de Càrites
Sí, per garantir la seguretat
dels voluntaris de Càrites i dels
seus beneficiaris, els operaris
de la brigada municipal han
ajudat a distribuir els aliments
a les llars de les famílies en
risc d’exclusió social que

Durant aquest temps, són
moltes les mostres de
solidaritat que hi ha hagut al
municipi
Sabem que hi ha hagut gent
que ha cosit mascaretes,
que ha fabricat EPIs i que
ha fet altres donacions i hi
va haver persones que es
van oferir a l’Ajuntament per

repartir aliments. No volíem
posar-los en perill i per això
vam decidir fer aquesta tasca
amb recursos propis. A totes
aquestes persones altruistes,
els vull donar les gràcies;
com també als membres
de Càrites; als professionals
sanitaris i de la residència; a
les farmàcies, que han repartit
medicaments a domicili;
i al personal municipal de
Benestar Social, la brigada,
Protecció Civil, l’OMAC,
Informàtica i dels altres
departaments de l’Ajuntament
que van fer les trucades
a la gent gran; i als meus
companys de govern, pel
suport que m’han donat.
Parlem ara dels nous ajuts
per a l’adquisició d’aliments i
productes de necessitat que
ha creat l’Ajuntament
Consisteixen en transferències
econòmiques directes
adreçades a aquelles persones
i famílies que pateixen les
conseqüències de la crisi
sanitària de la Covid-19. Amb
aquests ajuts, volem evitar
l’estigmatització d’aquests
veïns. Cal tenir en compte
que les peticions d’ajuts per
aliments s’han incrementat
més d’un 40%.

Quina és la quantia d’aquests
ajuts?
Són ajuts de 120 € a per a les
unitats familiars unipersonals,
als quals s’afegirà 70 € per cada
adult més; i 40 € per cada menor
més, fins arribar a un topall de
300 €. Els beneficiaris d’aquests
ajuts hauran de fer com a mínim
2/3 parts de les compres als
petits comerços locals.
En el darrer ple es va aprovar la
modificació dels ajuts puntuals
socials per a persones en
situació d’urgència social i de
prevenció d’exclusió social
Gràcies a aquesta modificació,
s’incrementarà l’import d’alguns
dels ajuts previstos en les
bases i hi haurà nous conceptes
subvencionables. Així, per
exemple, com a despeses
subvencionables s’han afegit
els serveis de telefonia i internet,
la compra de roba per a infants
de fins a 12 anys i d’aparells
electrònics per al seguiment del
curs escolar. L’ajut per a lloguer
o hipoteca s’ampliarà a 3 mesos
a l’any com a màxim (abans
era per a un mes) i podrà ser
de fins a 1.500 €; i els ajuts per
a despeses de salut podran
arribar fins a 170 €; i les dels
subministraments bàsics, fins a
500 €.
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Assumpció Castellví

Nuria Ortiz

www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
pscvh@tinet.org
@pscvandellos.hospitalet
@PSCVH
@psc_hospitalet.vandellos

MALGRAT LA BOIRA, CAL CAMINAR

U

n cop passat el zenit
l’emergència sanitària del
COVID-19, s’han d’afrontar les conseqüències del seu
sotrac. Afortunadament, la pandèmia no ha causat víctimes
mortals al nostre municipi, però
sí ha perjudicat seriosament els
àmbits econòmic i social. Així,
han estat molts els empresaris i
autònoms que han vist minvats
els seus ingressos al no poder
obrir els seus negocis durant
setmanes o per haver de fer-ho
en condicions precàries; treballadors que no han pogut incorporar-se als seus llocs de treball o
que s’han vist forçats a acollir-se
a un ERTO... Per això, amb l’esperit de poder contribuir a apaivagar els danys causats pel COVID,
l’Ajuntament ha encetat un conjunt de mesures destinades a
famílies, treballadors i empresaris del municipi, augmentant les
subvencions existents i creant-

ne de noves destinades a l’ajut
a les famílies en situació de vulnerabilitat, incentivant el consum
local amb la dotació de targetes
moneder, ampliant el nombre de
plans ocupacionals, ajudant els
autònoms així com les petites i
mitjanes empreses...
Volem agrair el treball abnegat i
el sacrifici del personal del sector sanitari i d’aquelles activitats
implicades en el manteniment
dels serveis essencials, així com
el compromís de les empleades i
empleats municipals que durant
la pandèmia han estat un exemple de responsabilitat, solidaritat
i voluntat de servei. Així mateix,
volem agrair a tot el veïnat la
seva actitud cívica i responsable.
Els dies que venen són incerts,
però cal ser optimista. Ben segur
que amb l’esforç de tots aconseguirem superar aquesta situació,
perquè com ja cantà Llach, “malgrat la boira, cal caminar”.

juntsxcat.vh@gmail.com
@juntsxcat vh
@juntsxcat_vh
@juntsxcat_vh

COVID-19

C

OVID-19, el virus que ens ha
canviat l’horitzó.
Som un dels municipis amb
pocs casos del virus, i els existents s’han controlat molt bé, això
en bona part és degut al civisme i
al bon fer de tota la gent que formem part del nostre municipi.
Hem de ser conscients que el virus ha vingut per quedar-se, al
marge de les solucions mèdiques
i científiques que tard o aviat arribaran, ens enfrontem a un canvi
d’era, a un canvi econòmic i social. Es treballarà, es consumirà,
ens mourem i ens entretindrem
d’una manera diferent. Per tant,
ens hem d’avançar a la crisi pensant com generar recursos en
clau de modernitat i d’innovació.
Injectar recursos al nostre comerç
local i als empresaris, apostar pel
producte de proximitat, mobilitzar
el talent, ajudar a impulsar iniciatives del món emprenedor i del
coneixement i també repensar el

Esmeralda Saladié

M. Elidia López

ercvandelloshospitalet@gmail.com

https://fichospitaletinfant.wordpress.com

@esquerravandelloshospitalet
@Esquerra_VH
@erc_vandehospi

fic_cat@telefonica.net
@fichospitalet

LA POLÍTICA EN TEMPS DE PANDÈMIA

NOVA NORMALITAT

E

ls veïns i les veïnes del nostre municipi estem patint por
per les incerteses que provoca l’actual situació. Això es veu
agreujat per la deficient informació
institucional i pels canvis de criteri, que han estat constants. S’ha
paralitzat el municipi i ara que intentem tornar a una nova normalitat ens trobem que no tenim llars
d’infants, però si piscina i gimnàs,
molts i moltes hem de retornar a
treballar, però no sabem on deixar
la canalla. Estem d’acord que
l’alarma sanitària a tots ens fa una
certa por, però quan s’està al capdavant d’una administració no es
pot ser poruc a l’hora de prendre
decisions.
Encara avui no sabem com s’ha de
retornar a l’escola o quan es podrà
anar a estudiar a la biblioteca.
Durant aquesta crisi, no només
ens ha patit la salut. La vida
econòmica i social està patint un
retrocés alarmant i ja que l’equip

model de turisme que volem potenciar i com el volem captar, són
algunes de les solucions.
També cal tenir presents les persones que han patit un ERTO o
estan a l’atur, per tant els criteris
actuals de quotes i subvencions
han de canviar. Refer el nostre
pressupost municipal és una necessitat.
El virus ens ha tret la por a fer servir les noves tecnologies, a potenciar el teletreball i la conciliació familiar. Cal, doncs, que urgentment
la fibra òptica arribi a TOTES les
llars dels nostres pobles.
Tenim novetats: l’Assumpció
Castellví ha estat nomenada Senadora, fet compatible amb ser
Regidora; i Belén Lavilla deixa el
càrrec per donar pas a Laia Martorell. Agraïm moltíssim la seva
tasca durant aquests 5 anys. Des
d’aquestes noves responsabilitats, JxCat continuarà treballant
pel nostre municipi.

de govern municipal es jacta reiteradament dels 10 milions d’euros
que té l’Ajuntament, és ara quan
no poden permetre que cap veí
pateixi a causa de la crisi.
Ara és l’hora de ser al costat de les
persones i obviar els teatrillos dels
nostres plens municipals, així com
la manca de respecte i prepotència
dels governants.
En l’últim plenari, tots els grups
vam aprovar els ajuts socials i
econòmics. Molts d’aquests grups
quan són al Congrés no aproven
les mesures per millorar l’estat del
benestar, com la sanitat pública.
Hem de ser més crítics a l’hora
de triar els nostres representants. De vegades, la bona fe ens
fa ser poc exigents en el moment
de votar una candidata o una altra i després els resultats aquí
els tenim.
Desitgem de tot cor que totes
les veïnes i veïns us trobeu bé
de salut.

D

ecepcionant, així definiríem
l’actuació de l´equip de govern durant la pandèmia.
La poca capacitat de diàleg continua palesa des de l’inici de la legislatura, com havíem d’esperar
que es fes una taula de reactivació del nostre municipi amb tots
els grups polítics?
El nostre grup hem estat treballant intensament mantenint contactes amb els sectors econòmics i socials per tal de copsar
les seves inquietuds. Vam presentar en el Ple de juny diferents
mocions per pal·liar els efectes
de la COVID-19, vam elaborar
una bateria de propostes per recolzar tant el comerç com la restauració local: destinar un fons
de 30.000€ d’ajuts a fons perdut
i que l´Ajuntament destinés una
partida extraordinària per dotar
d’EPI’s a tots els establiments a
peu de carrer i als restauradors,
entre d’altres mesures. Lamenta-

blement, no es van aprovar.
Tots els grups polítics excepte la
CUP van votar favorablement a la
moció que presentàvem exigint
al Govern Central la modificació urgent de la Llei d´estabilitat
pressupostària per tal que els
ajuntaments puguin disposar del
seu romanent per destinar-lo a
despeses vinculades a la recuperació socioeconòmica.
Aquesta pandèmia i la seva
evolució que s´entreveuen en
un futur immediat generen una
necessitat urgent de replantejament del model econòmic local
per aquests motius vam plantejar una moció per desenvolupar
una estratègia global i de futur
per posicionar al nostre municipi
en un nou entorn social i econòmic. Tampoc es va aprovar, demostrant un cop més la política
continuista i de manca de planificació futura de l’equip de govern
PSC-Cs.
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Sergi Saladié

Tomás Díaz

www.vandelloshospitalet.cup.cat
vandelloshospitalet@cup.cat
@cupvh
@CupVH
@cupvh

www.ciudadanos-cs.org
hospitalet.vandellos@ciudadanos-cs.org

SEGUIM, SEGUIREM...

D

es de la CUP entenem
els càrrecs institucionals
com una eina al servei
del poble i per a la transformació social i, com vam dir en
campanya electoral, les quatre
primeres persones de la nostra llista s’alternaran durant els
quatre anys. Al Ple del 3 de juny
s’ha fet efectiva la renúncia al
càrrec de regidor de Sergi Saladié, i durant el proper any la Sara
Barceló representarà la CUP a
l’Ajuntament.
Aquest primer any hem destacat per una feina contínua des
del primer dia. En els sis plens
ordinaris hem presentat 50 propostes d’acord, que representen el 54,3% del total, enfront el
18,7% del Govern (PSC+C’s) i
el 27,7% de la resta de l’oposició (JxCat, FIC, ERC i PP). Hem
marcat el ritme polític del primer any de legislatura fent una
oposició constructiva però crí-

UNIDAD VS. COVID-19

tica, i quasi en solitari, amb un
seguit de propostes orientades
a iniciar el camí cap a un nou
municipi postnuclear: diversificació econòmica, potenciació
del sector agrari, turisme sostenible i responsable, energies renovables, serveis 100% públics
(aigua, residus,...), més transparència i participació, més poder per als nuclis de població,
igualtat de gènere i no discriminació sexual, etc. Al darrer Ple, a
més, vam plantejar 43 mesures
per fer front a la crisi sanitària,
social i econòmica derivada de
la COVID-19 al nostre municipi
des dels àmbits institucional,
social, educatiu i econòmic.
Malgrat que l’equip de Govern
(PSC+C’ s) ha votat en contra de
més del 90% de les nostres propostes, la nostra perseverança
no decaurà; és més, amb més
força que mai emprenem aquest
segon any de legislatura.

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

ACERCA DEL COVID-19

S

i hace un año nos hubiesen
dicho que íbamos a estar
confinados en nuestros domicilios durante dos meses, que la
economía se iba a detener a niveles
jamás vistos, y que los telediarios
se iban a convertir en un obituario,
probablemente no lo hubiésemos
creído. ¡Quién nos iba a decir que
cada día, puntualmente a las ocho,
íbamos a salir a nuestros balcones
a aplaudir y a cantar “Resistiré”
como si no hubiese un mañana!
Pero lo hemos vivido. Y de esa experiencia, siempre nos quedarán
dos caras, antagónicas. Por un
lado, la de los miles de personas
que han puesto sus propias vidas
en riesgo por nuestra salud y para
garantizar que nada nos faltara:
médicos, sanitarios, camioneros,
transportistas, mecánicos, reponedores, personal de supermercado,
la policía, el ejército, y un sinfín de
profesionales que han dado lo mejor de sí mismos, y a los que tanto

Cs l’Hospitalet-Vandellòs
@Cs_Hospi_Vande

les debemos. A todos ellos, un millón de gracias.
Por otro lado, la gestión política,
valorada de forma prácticamente
unánime como una de las peores
a nivel mundial, un desastre. Sin
atender a los claros avisos que venían de China e Italia, el Gobierno
no tomó medidas y permitió manifestaciones masivas cuando la
prudencia recomendaba limitar las
aglomeraciones públicas. Acto seguido empezaron los espectáculos
mediáticos, acompañados de un
baile de cifras. No hay que olvidar
que detrás de cada número hay un
fallecido, una familia destrozada.
Desde ese momento hemos sufrido el caos en el establecimiento de
medidas (¿mascarillas primero no?
¿Luego sí? ¿A veces?) y en la gestión de las fases de la “desescalada”, arbitraria y a veces caprichosa,
sometida a criterios territoriales
muchas veces inexplicables. Un
drama.

L

levamos un año de mandato y seis meses desde que
Ciutadans entró en el consistorio con representación institucional, trabajando en positivo
y colaborando con el equipo de
gobierno. Pero, hasta el momento, no nos habíamos encontrado
nada comparable al gran reto
de gestionar a nivel municipal
los efectos de la pandemia del
COVID-19. Se ha reaccionado
con firmeza y rapidez desde las
concejalías de las que soy titular,
confeccionándose, por ahora, 14
protocolos en el área de Protección Civil y 7 en el de Seguridad
Ciudadana, algunos de ellos en
colaboración y coordinación con
el área de Servicios Sociales.
Desde el consistorio, la prioridad
es hacer frente a los efectos de la
pandemia, ayudando a las personas y empresas más castigadas
en nuestro municipio por la situación, estimulando y promoviendo

la reactivación de nuestra economía y comercios locales. Ciutadans desde el inicio de mandato
aboga tanto por el progreso social como por el económico. El
reto continúa para todos, consistorio y vecinos. Debemos seguir
haciendo frente a la pandemia
con responsabilidad, solidaridad
y mucho conocimiento. Os animo a todos a ello. Quiero agradecer a todos nuestros vecinos
su colaboración durante las semanas más duras del estado de
alarma, especialmente a nuestros mayores y niños. Destaco la
labor y gestión que ha realizado
la Policía Local y Protección Civil,
sobre todo en los momentos más
difíciles. Pongo en valor también
en la gestión del COVID-19 al resto de equipo de Gobierno, por su
entrega y trabajo conjunto. Ahora
toca seguir adelante, todos los
vecinos unidos, y seguir siendo
muy prudentes. Ánimo.
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L’epidèmia de còlera de 1885 a
l’Hospitalet de l’Infant
Per Alfons Tejero
que abastia d’aigua potable el nucli urbà.
Entre els dies 9 d’agost i l’1 de novembre
de 1885 van perdre la vida 14 persones,
majoritàriament adults. Els seus noms
eren Jaime Margalef Tort, Josefa Margalef
Margalef, Rosa González Rimbau, Josefa
Boquera Vernet, Jaime Sirisi Llorens, Maria Peleijà Aguiló, Ripoll, María Toda Cabré,
Emilio González Pérez, Pedro Llaberia Vidal, Lluisa i Carme Miralles Artiga i Manuel
Farnós Solé.

Imatge de la processó de Sant Roc de l’any 1950, cedida per Pilar Marsal de Cal Llanero.
La iaia Pepa, nascuda i criada entre les
esveltes muralles de l’Hospital del Coll de
Balaguer, alimentà de fantasia els meus
primers anys de vida. Ella em va obrir al
món de velles històries de tresors i llegendes que havia après al voltant de la foguera. L’avi Nelo no passava de “Jo no et puc
dir pas gaire cosa, fill. Quan mon pare va
néixer, els seus acabaven de morir a l’epidèmia”, però aquesta frase enigmàtica va
quedar ancorada al meu cervell d’infant,
com una llavor a la terra.
L’any 1879 es va acomiadar deixant un reguitzell de morts a la seva esquena. L’Hospitalet de l’Infant, que aleshores devia tenir
al voltant dels 125 habitants, va patir una
devastadora epidèmia de verola, que va
delmar la seva població, especialment la
canalla. La primera casa infectada seria la
del matrimoni de Tecla Bru i d’Arnau Piñol,
que entre el novembre i el desembre van
perdre quatre fills: Antoni Josep, de 2 anys;
Manel Josep, de 3; Joan Pere, de 5, i Vicent, de 19. Els altres infants que consten
al registre de defuncions són Josep Maria i Domingo Marqués Casanova, Dolores
Bargalló Castellví, José Peral Bria, Teresa
Fornós Paleijà, Magdalena Llaó Aguiló,
Maria Gendre Llaó, Maria Victoria Miralles
Aragonès, Antonia Roig Riera i Francesc
Ferratges Pomés, d’1 dia de vida. La darrera mort seria la d’Amalia Teresa Gendre Farnós, de 2 mesos, el 27 de gener de

1880. També van quedar pel camí 3 dones i 3 homes adults, anomenats Tomasa Margalef Margalef, Magdalena Pomés
Farnós, Francisca Domènech Porqueres,
Francisco Castellví Pomés, Plàcido Farnós
Solé i Joan Parés Bargalló, de 45 anys. Els
traspassats s’enterraren al vell cementeri
del carrer de Vandellòs (avui pati de l’Escola Mestral).
L’any 1884, sent alcalde Francesc Escoda
Margalef, es redacta l’“Ordenanza Municipal de Policía urbana del Pueblo de Vandellós y su término”, en què es regulen
per primer cop les normes per a la salubritat, conscients de la seva importància
per prevenir els contagis. El capítol tercer
comença dient: “Todos los vecinos, sin
distinción, tienen la obligación de conservar limpia la calle correspondiente a la fachada de la casa, tanto en invierno como
en verano. Para cuyo fin se abstendrán de
tirar en las mismas aguas sucias y cualesquiera otras sustancias de fácil corrupción.”
L’estiu de 1885, sent alcalde pedani el forner de professió Joan del Amo, una altra
calamitat havia de picar a les portes de
les cases de l’Hospitalet. Aquest cop seria una epidèmia de còlera morboasiàtic,
que havia entrat pels ports mediterranis.
La mala construcció de les latrines va
facilitar la filtració i la infestació del pou

La tradició oral ens diu que, davant les impossibilitats d’aturar la mortalitat per mitjans científics, el veïnat va mirar al cel com
a última esperança. De la mà del rector de
la parròquia, Francisco Sastre Valls, van
invocar amb les seves pregàries sant Roc,
protector de la pesta i les epidèmies, amb
la promesa de nomenar-lo patró si se’ls
escoltava. Fins aquell moment havia estat
sant Pere el titular d’aquest honor, per ser
el protector del pescadors i el nom propi de
l’Infant fundador de la vila. Devia anar prou
bé la cosa, ja que, a partir d’aquell moment
la festa gran passaria a ser la de Sant Roc.
La parròquia va adquirir la modesta imatge d’escaiola del sant amb el seu gos que
estava col·locada al lateral dret de l’antic
temple de la plaça de Catalunya. Aquesta
mateixa figura, un cop restaurada, es trasllada l’any 1996 a la seva ermita de nova
construcció, on es venera en pelegrinatge
cada 16 d’agost.

El veïnat va invocar
Sant Roc amb
la promesa de
nomenar-lo patró si
escoltava les seves
pregàries
El Nelo tenia raó. Dues de les víctimes del
còlera havien estat els seus avis. Manuel
Farnós Miralles, l’infant fruit del matrimoni,
va sobreviure i amb ell la nissaga de l’autor
d’aquest article. Se’l recordà especialment
com a jugador de bitlles i per practicar “la
cura de l’espatllat”, una ancestral teràpia
que sanava a qui perdia la força i l’esma.
Bé, aquest remei propi de la medicina popular catalana ja us l’explicaré un altre dia
si m’ho permeteu!
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L’ampliació de la llar d’infants Sol i Vent, en marxa

LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU EDIFICI ADOSSAT A L’EXISTENT PERMETRÀ REEMPLAÇAR ELS MÒDULS PREFABRICATS
ON ES PRESTA EL SERVEI DE MENJADOR A L’ALUMNAT DEL CENTRE

El mes de maig es van iniciar les obres
d’ampliació de la llar d’infants Sol i Vent
de l’Hospitalet de l’Infant. Aquests treballs
de construcció d’un nou edifici adossat a
l’existent, que permetrà reemplaçar els mòduls prefabricats on es presta el servei de
menjador a l’alumnat del centre, havien de
començar la darrera quinzena de març, però
la data d’inici es va ajornar per precaució i a
causa també de les restriccions imposades
pel govern espanyol per frenar l’expansió del
coronavirus.
El termini d’execució de les obres, adjudicades a l’empresa Edifisa Enter SL per un
import de gairebé 363.000 euros, és de cinc
mesos, per la qual cosa la previsió és que
puguin estar enllestides per a l’inici del curs
vinent.
L’ampliació de la llar d’infants prevista
consisteix en la construcció d’un nou cos
adossat a l’existent per la façana sud-oest,
amb una superfície de 250,50 m2. Es tracta d’un edifici format per una planta baixa
amb coberta plana, que constarà de cuina
office, menjador i zona de dormitoris compartimentables i un bany. També s inclourà
un porxo perimetral com a espai intermedi
amb l’exterior. A la coberta, plana, no transitable, s’hi col·locaran els elements neces-

saris per a les instal·lacions de renovació
d’aire, aire condicionat i conductes de pas
d’instal·lacions.
Per finançar aquest projecte, el consistori
comptarà amb una subvenció de 101.105
euros de la Diputació de Tarragona, en el
marc del Pla d’acció municipal 2019 (PAM);
i amb una aportació econòmica del Ministerio para la Transición Ecológica de

190.468,75 euros, en concepte de projectes
de desenvolupament local cofinanciables a
realitzar l’any 2020, en virtut de l’establert a
l’Ordre IET/458/2015, d’11 de març, per la
qual es regulen les assignacions als municipis de l’entorn de les instal·lacions nuclears
amb càrrec al Fondo para la financiación de
las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.

Teo Castillo

Arranjada la piscina
municipal de Masriudoms
Aquest mes de juliol s’ha obert la piscina municipal de Masriudoms, després que hagin finalitzat les obres d’arranjament que van
començar al gener i que es van haver d’interrompre durant l’estat
d’alarma. Els treballs han servit per solucionar les patologies constructives i la manca d’estanquitat, així com per adequar les instal·lacions i l’entorn del vas de la piscina.
Aquests eren els objectius dels treballs que va adjudicar a l’empresa
Obres i Contractes Penta SA per un import de 274.000 €, aproximadament. Amb aquests diners, s’ha construït un nou vas de piscina,
que és desbordant i disposa d’una escala interior a l’aigua. Per millorar-ne l’accessibilitat, també s’han habilitat unes escales noves i
una rampa adaptada per entrar al recinte.

Enllestits els treballs de reforç
d’un talús de Masriudoms
Ja han finalitzat els treballs de reforç i consolidació del
talús de Masriudoms que limita amb la zona esportiva
municipal del nucli urbà d’aquest poble. L’Ajuntament va
encarregar-los a l’empresa Inacces Geotecnica Vertical,
SL per donar una major estabilitat i seguretat a aquest
talús de 80 m de longitud i una superfície aproximada
de 900m2, compost principalment de guixos argilosos.
L’any 2010 ja es va actuar a una part d’aquest talús amb
l’execució d’unes malles de triple torsió, diversos tirants
d’ancoratge i una malla dinàmica. Arran d’un nou estudi
geològic, el consistori va considerar necessari revisar
les actuacions realitzades i millorar-les amb la incorporació de nous elements que donin una major estabilitat i
seguretat al talús. Aquests treballs de reforç han costat
24.500 euros, aproximadament.
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L’Ajuntament ha repartit
mascaretes de manera gratuïta
ALS MENORS I ALS TREBALLADORS DELS COMERÇOS I EMPRESES
DEL MUNICIPI, DURANT L’ESTAT D’ALARMA
Quan el govern espanyol va permetre sortir de casa als menors, l’Ajuntament va
repartir mascaretes quirúrgiques de manera gratuïta a les famílies del municipi
amb nens i nenes d’entre 3 i 14 anys, per tal de garantir que els menors ho fessin amb les majors garanties de seguretat. En concret, la setmana del 27 d’abril
els va distribuir un paquet que incloïa: una mascareta per infant, una mascareta
addicional per a un adult i unes instruccions d’ús.
Posteriorment, el 12 de maig, el consistori va repartir mascaretes quirúrgiques,
també de manera gratuïta, a les empreses i comerços del municipi que ho van
demanar, per complementar i garantir la seguretat dels seus treballadors quan
es va reiniciar l’activitat econòmica. En aquest cas, les mascaretes provenien
del lot de 2.500 unitats que la subdelegació del govern espanyol a Tarragona
va lliurar a l’Ajuntament. Amb l’obligatorietat de l’ús de mascaretes al transport
públic, l’Ajuntament va començar a repartir-les el 4 de maig, entre els usuaris
de l’autobús municipal i va entregar-ne una part al responsable de l’estació de
trens de l’Hospitalet, perquè les distribuís entre els viatgers.
Per fer efectiu el repartiment d’aquest material, el consistori va establir diversos
punts de recollida i diferents franges horàries, per mantenir les distàncies de
seguretat i evitar-hi aglomeracions.

El consistori ha lliurat
material mèdic al CAP
L’Ajuntament ha lliurat al Centre d’Assistència
Primària (CAP) de l’Hospitalet de l’Infant un
total de 10 pulsioxímetres, uns aparells per
mesurar la concentració d’oxigen que hi ha a
la sang amb un lector LED per al dit. Aquests
aparells estaven molt demandats aquests
dies i n’hi havia escassetat, perquè són útils
per detectar casos de coronavirus.
En resposta a les demandes de material del
CAP per afrontar la crisi sanitària del coronavirus, el consistori també va adquirir 2
termòmetres amb raigs infrarojos que no
requereixen el contacte físic para mesurar la
temperatura.
A banda d’això, prèviament a la situació de
l’estat d’alarma, l’Ajuntament va comprar
també per al CAP una butaca elèctrica per a
extraccions de sang; 4 pulsioxímetres i 2 tensiòmetres. Per adquirir aquests aparells i 4
sistemes d’anti-ennuegament per als menjadors escolars i per als centres de dia, el consistori ha comptat amb una subvenció de la
Diputació de Tarragona de 2.214,06 euros.

Mocions aprovades en la sessió plenària del passat 3 de juny
Moció presentada per ERC per una recuperació socioeconòmica des de la
proximitat, aprovada amb els vots a favor del PSC, JxCat, la FIC, ERC, Cs i PP i
l’abstenció de la CUP. Mitjançant aquesta
moció es va acordar demanar al Govern
de l’Estat que prengui diverses mesures.
Entre les més destacades: que modifiqui la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i estabilitat financera,
perquè els ajuntaments puguin disposar
de la totalitat del superàvit generat l’any
2019 i els romanents dels anys anteriors; que flexibilitzi la regla de despesa
i l’estabilitat pressupostària, les mesures de contractació pública i la gestió i
contractació de personal dels ens locals;
i que l’única limitació per a la destinació
dels recursos propis sigui que s’hagin de
destinar a despeses i projectes vinculats
a la recuperació socioeconòmica dels
municipis i de la societat.

Proposta de resolució de JxCat
sobre la creació d’una guia municipal d’ús no sexista del llenguatge, aprovada amb els vots de tots
els grups municipals excepte la
CUP, que es va abstenir. Per mitjà
d’aquesta proposta, es va acordar
elaborar una guia municipal d’ús
no sexista del llenguatge, basada
en la “Guia d’usos no sexistes de la
Generalitat de Catalunya” i l’Ajuntament es va comprometre a utilitzar el llenguatge inclusiu en totes
les comunicacions institucionals
tant orals com escrites, a difondre
la guia en format imprès i digital; i
a facilitar-la a totes les persones
treballadores de l’Ajuntament, als
grups municipals i a totes les associacions del municipi, així com a a
totes les persones que la sol·licitin.

Proposta d’acord de la CUP per reclamar
la continuïtat dels punts de guaita per la
prevenció d’incendis forestals, aprovada amb els vots a favor de tots els grups
polítics municipals. Amb l’aprovació
d’aquesta proposta es va acordar exigir
el manteniment dels punts de guaita forestals de la Generalitat de Catalunya per
la seva utilitat i importància en la rapidesa dels avisos i la qualitat de les informacions aportades i ratificar la col·laboració
amb l’ADF Vandellòs per al manteniment
del punt de guaita propi (Guaita Dedalts)
durant els mesos d’estiu.
Aquest servei de guaita municipal funciona des de fa més de 10 anys i és l’únic
de tot Catalunya que no depèn del Departament d’Interior. El motiu de la moció
és que el passat 14 d’abril s’anunciava
l’Acord de Govern de la supressió definitiva del cos de guaites forestals de la Generalitat de Catalunya.
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S’estan executant les obres per escalfar
dos edificis municipals amb biomassa
EL DE L’AJUNTAMENT I EL QUE ACULL EL CENTRE DE DIA, EL
CONSULTORI MÈDIC I EL CASAL D’AVIS A VANDELLÒS
Les obres de construcció d’una xarxa de calor que permetrà escalfar
aquest hivern l’edifici de l’Ajuntament de Vandellòs i l’edifici que acull
el centre de dia per a la gent gran, el
consultori mèdic i el Casal d’avis del
poble ja estan en marxa. El municipi
és un dels 9 que formen part del projecte “Xarxa de Calor de Proximitat”,
impulsat per la Diputació de Tarragona. La iniciativa pretén incrementar
el consum de biomassa per a usos
tèrmics a la demarcació i, d’aquesta
manera, impulsar un sistema d’abastiment energètic més econòmic, sostenible i respectuós amb el medi ambient.
La caldera de biomassa que s’està
instal·lant a Vandellòs estarà ubicada darrere del consultori mèdic, tindrà una potència de 150 Kw i preveu
una inversió de 120.000€, aproximadament. Les obres consisteixen en
la construcció de la caldera i la realització de les franges que portaran

els tubs d’aigua calenta i de retorn
des de la caldera a cadascun dels
equipaments. Aquesta actuació està
cofinançada en un 50% pels fons FEDER de la Unió Europea. La Diputació
i l’Ajuntament hi participen amb un
25% d’inversió, respectivament.
El funcionament de la instal·lació permetrà una reducció d’emissions de 97 Tn de CO2 l’any. L’estalvi econòmic serà, aproximadament,
de 39.000 euros anuals, respecte a
la despesa actual que li suposa al
consistori escalfar aquests dos edificis municipals. D’altra banda, la
utilització de l’estella forestal com a
combustible permet revaloritzar els
productes que resulten de la gestió
forestal sostenible, necessària per
defensar persones, béns i l’entorn de
l’amenaça que suposen els incendis
forestals. Amb la tria de la biomassa
com a energia renovable s’afavoreix
la dinamització del sector forestal i
l’impuls de l’economia circular.

La Policia Local ha assumit el
major repte de la seva història
amb la pandèmia de la Covid-19
Per la Policia Local de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, aquests
mesos de confinament i de desescalada per la crisi sanitària de la
Covid-19 han suposat “un gran desafiament, el més gran de la seva
història”, ha explicat el regidor de
Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, Tomás Díaz. Segons les dades que tenen registrades des de la
declaració de l’estat d’alarma, el 13
de març, fins al 31 de maig, ambdós dies inclosos, la Policia Local
va aixecar un total de 142 actes per

infracció de les normes de confinament; i va fer un 162 controls
estàtics i 77 dinàmics, en els quals
va controlar un volum de 6.293 vehicles i 7.395 persones.
Durant aquest període, a més, el
cos policial va atendre 650 trucades, aproximadament, relacionades amb el tema de la Covid-19 a
la patrulla; i 50 a l’oficina.
A més, la Policia Local va haver
d’elaborar diversos protocols i informes per tal de poder abordar la
situació d’alarma.

L’Ajuntament ha
fet més de trenta
tractaments contra
els mosquits
Des del mes de març, el consistori ha fet més
de trenta tractaments contra els mosquits
al municipi. L’empresa encarregada de dur a
terme aquests treballs és Ambient Servei, que
és l’adjudicatària del contracte de gestió de
plagues. Els tractaments s’han aplicat bàsicament a la desembocadura del riu Llastres,
tot i que també se n’han fet en altres zones
com ara la riera que baixa del parc de Sant
Roc. Aquí sempre es fan tractaments larvicides cada 15 dies i quan arriba la calor es comencen a fer un cop a la setmana i, si cal, amb
més freqüència. Quan és necessari també s’hi
apliquen tractaments adulticides.
Així mateix, es tracten contra el mosquit tigre
les fonts i els embornals, on quan plou queda
aigua, ja que aquest insecte no necessita gaire
aigua per criar i les zones més problemàtiques
solen ser petites (moltes vegades es crien a
cases de particulars, en les torretes o en qualsevol recipient que pugui contenir aigua).

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
amb la campanya “Establiment segur contra la violència masclista”
Una vintena de comerços locals han col·laborat amb
la campanya “Establiment segur contra la violència
masclista”, de l’Institut Català de les Dones (ICD) i dels
Mossos d’Esquadra . La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament els va repartir durant el confinament el cartell
en què es concretava la campanya, amb el missatge
següent: “Establiment segur contra la violència masclista. Si aquests dies de confinament sents que casa
teva deixa de ser un espai segur per a tu o els teus fills
i filles, aquí truquem per tu al 900 900 120 o al 112.
#NoEstàsSola #JoActuo”, perquè el col·loquessin en
un lloc ben visible i els va distribuir també unes xapes.
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Nou calendari fiscal
L’AJUNTAMENT HA AMPLIAT ELS TERMINIS
DE PAGAMENT DELS IMPOSTOS
I TAXES MUNICIPALS

Per mitigar els efectes de la crisi ocasionada pel coronavirus,
l’Ajuntament ha allargat els terminis de pagament dels diferents
impostos i taxes municipals per a l’exercici econòmic de 2020.
Amb aquesta pròrroga dels terminis, el consistori pretén ajudar
les famílies i el teixit econòmic del municipi, per tal que no vegin
minvades les seves possibilitats de recuperació i disposin de la
màxima liquiditat possible per fer front a les conseqüències de la
crisi.El nou calendari fiscal és el següent:
•VEHICLES: fins al 31 de juliol de 2020
•IBI URBANA (1r termini): fins al 31 d’agost de 2020
•BROSSA (1r trim. 2020): fins al 31 d’agost de 2020
•AIGUA/CLAVEGUERAM (2n trim.): del 21 de maig al 20 de
juny de 2020 (s’allarga el període de pagament voluntari
de 30 a 45 dies )
•MERCADET DE VENDA NO SEDENTÀRIA: fins al 30 de
setembre de 2020
•IBI RÚSTICA I BICES: fins al 30 de setembre de 2020
•GUALS: fins al 30 de setembre de 2020
•IAE: fins al 2 de novembre de 2020
•BROSSA (2n trim.2020): fins al 2 de novembre de 2020
•AIGUA/CLAVEGUERAM (3r trim.): fins al 2 de novembre de
2020
•IBI URBANA (2n termini): fins al 2 de novembre de 2020
•BROSSA (3r trim.): del 30 d’octubre al 31 de desembre de
2020
•AIGUA/CLAVEGUERAM (4t trim.): del 20 de novembre al 20
de desembre de 2020
•BROSSA (4t trim. 2020): del 29 de gener al 31 de març de
2021
El consistori ha adoptat aquesta mesura amb la col·laboració
de BASE Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona; de
Comaigua SL i de Secomsa.

Belén Lavilla i Sergi
Saladié renuncien als
càrrecs de regidors
En la sessió plenària del 3 de juny es va validar la decisió personal
de Belén Lavilla de renunciar al càrrec de regidora del grup
municipal JxCat. Lavilla ha ocupat aquest càrrec a l’oposició des
del 15 de juny del 2019 i en el mandat anterior, representant al
PDeCAT. Serà substituïda per la següent de la llista, Laia Martorell.
En el mateixa sessió també es va validar la renúncia de Sergi
Saladié al càrrec de regidor del grup municipal de la CUP-AMUNT.
Saladié ha exercit aquest càrrec des del 15 de juny de 2019 i serà
substituït per la següent persona de la seva llista electoral, Sara
Barceló, perquè tal com va anunciar tant en campanya electoral
com el dia de la presa de possessió, cada regidor de la CUP
només ocuparà el càrrec durant un any.

Més de 40 veïns
contractats amb el Pla
d’ocupació municipal
En el marc de la primera convocatòria del Pla d’ocupació municipal
(POM) de 2020, l’Ajuntament ha contractat un total de 45 veïns i
veïnes del municipi en situació d’atur. En el procés selectiu, es van
valorar diverses variables socioeconòmiques de cada aspirant, com
per exemple les càrregues familiars, el temps d’inactivitat laboral
o els ingressos de la unitat familiar. Les persones contractades
treballaran a jornada completa, per períodes de tres a sis mesos,
principalment fent tasques auxiliars en sectors com la neteja
viària, la jardineria, el manteniment d’instal·lacions municipals o els
serveis administratius.
El consistori destinarà enguany 616.000 euros al POM.

Els Pressupostos
Participatius, per
l’any vinent

L’Ajuntament ha decidit ajornar fins l’any que ve el procés
de Pressupostos Participatius que tenia previst posar
en marxa aquest 2020. El consistori considera que, en
aquests moments de crisi, hi ha altres prioritats socials i
econòmiques i que aquest tipus de processos, mitjançant
els quals la ciutadania pot proposar a què destinar una
part dels recursos municipals, s’han de tirar endavant en
un context de normalitat.

Ha mort
l’eminent uròleg
Josep Maria
Gil-Vernet

L’Ajuntament lamenta la mort de Josep Maria Gil-Vernet
Vila, que va tenir lloc el 5 de març a Barcelona, als 97 anys.
Aquest uròleg reconegut internacionalment, amb arrels a
Vandellòs, va realitzar el primer trasplantament d’òrgan a
Espanya, el de ronyó, l’any 1965.També va ser ell qui l’any
1983 va dirigir el primer trasplantament de pàncrees.
El 7 de març es va celebrar la cerimònia d’inhumació a
Vandellòs. Com sabeu, la plaça principal del poble duu el
cognom de la família, en homenatge a aquesta insigne
saga de metges que era propietària de Ca la Torre.
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Visites guiades al patrimoni, al vostre abast
fins al 13 de setembre
PER VEURE L’HOSPITAL DEL COLL DE BALAGUER, EL PETIT MUSEU ESCOLA ÀSTER
ANTONIO BONET, EL MOLÍ DE L’OLI I LA MASIA DE CASTELLÓ
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha organitzat visites
guiades al patrimoni per aquest estiu: a l’Hospital del Coll de
Balaguer, al Petit Museu Escola Àster Antonio Bonet Castellana i
al Poblat Hifrensa; al Molí de l’Oli de Vandellòs i al poble medieval
de Castelló.
Aquestes visites s’ofereixen en grups reduïts, d’un màxim de
10 persones; i respectant les mesures de seguretat per evitar
la propagació de la Covid-19, segons destaca la regidora de
Cultura, Nuria Ortiz.
En les visites guiades a l’Hospital del Coll de Balaguer, s’hi
mostra el centre de visitants, situat dins dels murs de l’antic
hospital fortalesa, fundat l’any 1344 per defensar, assegurar i
poblar el territori i el pas pel Coll. En aquest espai museogràfic
s’hi expliquen les característiques i la història d’aquest conjunt
monumental, origen del poble de l’Hospitalet de l’Infant.
En les visites guiades al Petit Museu Escola Àster Antonio Bonet
es pot veure una rèplica d’una aula de l’antiga Escola Àster, obra
de l’arquitecte racionalista Antonio Bonet Castellana; i fer un
recorregut a peu pel Poblat Hifrensa, darrera colònia industrial
de Catalunya, construïda a principis dels anys 70 per acollir les
famílies dels treballadors de la central nuclear Vandellòs I.
La proposta “Quan el passat reviu: Castelló i el Molí de l’Oli de

Vandellòs” inclou una visita guiada al centre d’interpretació de
l’oli de Vandellòs amb 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.
Més informació i reserves a www.culturaalabast.cat.

Nova data del festival TWINPALM: el 10 d’octubre
A causa de la crisi sanitària del coronavirus, el minifestival TWINPALM, la versió de petit format del ja desaparegut festival PALMFEST,
celebrarà la seva 9a edició el dissabte 10 d’octubre, en comptes del dissabte 9 de maig, com estava previst, a les instal·lacions de Centre
Cultural Infant Pere de l’Hospitalet. Es mantindrà el 100% de la programació.
Així doncs, encapçalaran el cartell els barcelonins Mishima, que ens oferiran un concert molt especial i en un espai privilegiat, coincidint
amb la celebració del seu 20è aniversari com a banda. Tampoc es perdran la cita Carla, la banda electrònica liderada per Carla Serrat; els
joveníssims Kids From Mars; el tarragoní Albert Jordà; i una altra de les grans apostes de futur: Marialluïsa.
Les entrades es poden comprar per 19€ a www.eventbrite.es

Ajornat el IV
Festival
Internacional
de Guitarra de
l‘Hospitalet
Per precaució, davant la situació d’alarma
sanitària provocada per la pandèmia del
coronavirus, la quarta edició del Festival
Internacional de Guitarra de l’Hospitalet de
l’Infant ha quedat ajornada fins l’any 2021.
Aquest festival, l’únic dedicat a la
guitarra que se celebra a les comarques
de Tarragona, està organitzat per
l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació
de Tarragona, sota la coordinació i direcció
artística de Maria Patricia Mercado i
Anders Clemens.

Les llars d’infants municipals han
reobert aquest estiu
L’Ajuntament va reobrir les dues llars d’infants municipals el passat 1 de juliol, amb
l’aforament limitat i seguint escrupolosament les mesures d’higiene i de seguretat
establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per evitar la
propagació de la Covid-19. Tenint en compte les superfícies disponibles en aquests
centres educatius, el consistori ha ofert 7 places a les famílies amb alumnes de P-1 i
P-2 matriculats aquest curs a la Llar d’Infants Patufets de Vandellòs; i 20 places a les
famílies amb alumnes de les mateixes edats matriculats a la Llar d’Infants Sol i Vent
de l’Hospitalet.
A Vandellòs, 7 nens i nenes
utilitzaran aquest servei durant
el mes de juliol; i 6 durant el
mes d’agost; i a l’Hospitalet
de l’Infant, 16 al juliol i 13 a
l’agost (hi haurà un màxim
de 10 alumnes per aula). Als
dos centres educatius, el tipus
d’activitat serà d’acollida, de 9
a 13 h; i no hi haurà servei de
menjador
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Ajuts econòmics per reduir l’impacte
negatiu de la crisi de la Covid-19
L’AJUNTAMENT HA AMPLIAT LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ ALS AUTÒNOMS I A LES MICRO
I PETITES EMPRESES I HA CREAT UNS AJUTS PER AL FOMENT DEL CONSUM I DEL TEIXIT
EMPRESARIAL LOCAL

Conscient de les dificultats que estan
patint els autònoms i les empreses,
especialment les micro i petites, com
a conseqüència de la crisi sanitària
del coronavirus, l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha
posat en marxa un seguit de mesures
urgents per reduir l’impacte negatiu
de la crisi en l’economia local i en
l’ocupació.
Amb aquest objectiu, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar el passat 9
d’abril la modificació de les bases de
les subvencions per a la contractació
de treballadors en atur, amb els vots a
favor de PSC, JxCat, FIC, ERC, Cs i PP
i l’abstenció de la CUP; i de les bases
del programa d’ajuts per al foment de
l’autoempresa, , amb els vots a favor
de tots els grups polítics municipals,
per adaptar-les a la nova realitat
socioeconòmica provocada per la
pandèmia de la Covid-19.
La modificació d’aquestes bases
permetrà que els autònoms i les micro
i petites empreses del municipi que

s’hagin vist obligats a cessar l’activitat
o a reduir l’activitat en més del 75%
dels seus ingressos habituals a causa
de l’estat d’alarma puguin beneficiarse d’uns ajuts directes, a fons perdut.

El consistori
destinarà un
total de 359.000
euros a aquestes
subvencions
La quantia màxima dels ajuts per a la
contractació de treballadors en atur, per
tots els conceptes subvencionables,
serà de 10.000 euros anuals per
empresa. Pels quatre conceptes
subvencionables dels ajuts per al
foment de l’autoempresa, els autònoms

es podran beneficiar d’un màxim de
1.300 euros.
També com a novetat, per satisfer la
necessitat de liquiditat urgent que el
sector empresarial té en les actuals
circumstàncies d’excepcionalitat, les
bases de les dues línies d’ajuts preveuen
la possibilitat que els beneficiaris
puguin demanar una bestreta del
100% de l’import, sense perjudici que
a posteriori n’hagin de presentar la
justificació en el termini establert en les
bases.
Des del passat 1 de juny i fins al 30 de
novembre, les sol·licituds dels ajuts i
de les bestretes es poden presentar
a les oficines municipals d’atenció
ciutadana (OMAC) o per internet, a
través de la seu electrònica municipal,
a la qual es pot accedir mitjançant la
pàgina web de l’Ajuntament (www.
vandellos-hospitalet.cat). En el cas de
les persones jurídiques, és obligatori
fer aquest tràmit telemàticament. A
aquests ajuts, el consistori hi destinarà
un total de 359.000 euros.
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Es lliuraran targetes moneder a totes les famílies
del municipi per consumir als negocis locals
Entre les mesures de reactivació econòmica
adoptades per l’Ajuntament, hi ha uns nous
ajuts adreçats a les persones físiques i
famílies del municipi que tenen com a
finalitat fomentar el consum de la ciutadania
en aquells tipus de negocis locals que s’han
vist obligats a cessar l’activitat per l’estat
d’alarma.
Les bases reguladores d’aquestes subvencions per al foment del teixit empresarial
del municipi es van aprovar en la sessió
plenària del 3 de juny que, de manera
excepcional i per garantir la distància de
seguretat entre els regidors i el personal
de secretaria, d’intervenció i dels mitjans
de comunicació locals, es va celebrar a la
Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant
en lloc de a l’Ajuntament de Vandellòs. Els
grups municipals del PSC,JxCat, FIC, ERC,
Cs i PP en van votar a favor; i la CUP es va
abstenir.
A aquests ajuts, l’Ajuntament té previst
destinar-hi 350.000 euros. El consistori
subvencionarà directament i a fons perdut
la compra de béns i serveis als veïns i veïnes
a través d’uns vals que podran bescanviar,
mitjançant una targeta moneder, a les
empreses locals que es vulguin adherir
a aquesta iniciativa. L’import dels ajuts
serà una quantia variable en funció del
nombre de membres de la unitat familiar
i de la capacitat econòmica de la llar de
convivència. Per determinar la capacitat
econòmica de les llars, s’utilitzarà com
a criteri de càlcul l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC) mensual
(actualment és de 569,12 euros) multiplicat
per un índex que diferencia la composició
de les famílies, pel que fa al nombre de
membres. Així doncs, es donaran dos tipus
de targetes:

La Targeta Consum 100% serà per a
aquelles llars municipals que es trobin
en una situació de vulnerabilitat. Aquesta
targeta estarà carregada amb vals que
tindran un import de 100 euros, per a les
llars amb una persona sola sense fills; de
180 euros, per a les llars amb pare o mare
amb fills; de 250 euros, per a les llars amb
parella sense fills; i de 320 euros, per a
les llars amb parella i fills o altres tipus de
llars.
 La Targeta Consum 100% plus serà per a
les llars municipals que superin els valors
de renda fixats, que rebran la meitat dels
imports anteriors. Amb aquesta targeta,
obtindran un 50% de descompte en la
compra de béns i serveis en les empreses
locals autoritzades. L’altre 50% anirà a
càrrec de la subvenció.
Tots els moviments de les targetes quedaran
enregistrats mitjançant una aplicació
informàtica que validarà tot el procés
de compra i emetrà els corresponents
certificats justificatius de despesa.

A aquesta campanya podrà adherirse tot el teixit empresarial del
municipi, excepte els establiments
que no s’han vist obligats a tancar
per l’estat d’alarma, com ara, els
d’alimentació, els supermercats o
les benzineres; i aquells establiments
de venda de tabac, alcohol, jocs i
apostes.
Amb aquests nous ajuts, l’Ajuntament
pretén potenciar l’economia circular,
ja que si bé els beneficiaris de les
subvencions són totes les famílies
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
també es fomentarà el consum en el
sector productiu del municipi, segons
va explicar la regidora de Promoció
Econòmica, María José Gómez.
Segons preveu el consistori, aquesta
mesura tindrà un impacte econòmic
de 600.000 euros en el municipi
i la ciutadania podrà començar a
demanar els ajuts cap al mes de
setembre.

ALTRES AJUTS MUNICIPALS PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA

Pel que fa als ajuts municipals, a més de les subvencions a les empreses per la contractació de treballadors aturats i del
programa d’ajuts a l’autoempresa, l’Ajuntament també concedeix actualment:
• Ajuts per a inversions empresarials d’alt impacte
• Subvencions a la recuperació i comercialització de producte agrari i forestal
• Incentius a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi
• Noves subvencions destinades a la defensa del productor agrari envers a l´amenaça de la plaga del porc senglar
En la pàgina web www.idetsa.cat podeu consultar la informació sobre tots els ajuts que atorga el consistori i sobre els
serveis que ofereix l’empresa municipal de promoció econòmica, IDETSA. Per qualsevol dubte, podeu trucar al 977 820 820.
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L’alumna Fàtima Bouchtaoui
guanya els XIII Premis
Enfila el teu futur

IDETSA instal·la
plaques solars al
Viver d’Empreses

L’ACTE DE LLIURAMENT
D’AQUESTS GUARDONS ES VA
CELEBRAR DE MANERA VIRTUAL
EL 20 DE MAIG

El projecte empresarial “Love vegan”, de l’alumna
Fàtima Bouchtaoui, ha guanyat els XIII Premis Enfila
el teu futur per a joves emprenedors, organitzats per l’empresa municipal de
promoció econòmica, IDETSA, i l’Institut Berenguer d’Entença de l’Hospitalet
de l’Infant, amb la col·laboració d’Alpiq i de les associacions empresarials del
municipi. Aquest projecte planteja l’obertura d’un restaurant que ofereix “tot
un món gastronòmic per a vegetarians, vegans, celíacs, diabètics i amants de
sabors bons i sofisticats”. L’acte de lliurament dels guardons, cofinançats per
la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya, es va celebrar el 20 de maig de
manera telemàtica. En aquest acte virtual, s’hi van donar a conèixer els noms
de la resta de guardonats: María Fernández, Judith Ruiz, Meritxell Rubio i Noelia
Lozas, guanyadores del segon premi; i Angie Lorena Ortiz, Rosa Recasens, María del Carmen Rivas i Lidia Jiménez, del tercer premi.
A més, s’hi va entregar un quart premi a les alumnes Érika Izquierdo, Anna Rigol
i Maite López; un cinquè premi a l’alumne Martí Escoda; i dos accèssits: un per
a la Jéssica Parés i un altre per a les alumnes Sara Moreno i Ainhoa Gómez.
En aquesta 13a edició dels Premis Enfila el teu futur hi ha participat un total de
40 alumnes del cicles formatius CFGS d’Educació Infantil i CFGM del Sociosanitari; i de 1r de Batxillerat de l’institut, que han presentat 18 projectes empresarials. Més detalls a www.vandellos-hospitalet.cat

L’empresa municipal de Promoció Econòmica, IDETSA, ha instal·lat plaques solars a la
coberta del Viver d’Empreses, ubicat al polígon industrial Les Tàpies I. En concret, hi ha
instal·lat un total de 45 panells fotovoltaics
de 390 W amb un ondulador trifàsic de 15
kW nominals, la qual cosa li permetrà estalviar uns 4.000 euros a l’any en la factura de
la llum, segons calcula.
Amb aquesta actuació, IDETSA no pretén
només disminuir el cost energètic elèctric
sinó també i, sobretot, conscienciar la ciutadania sobre la funcionalitat de les energies renovables.“Busquem l’autosuficiència
energètica i apostem pel respecte al medi
ambient i per la sostenibilitat, en línia amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que són els que guien la implementació de l’Agenda 20230 de les Nacions
Unides “, ha afirmat la regidora que està al
capdavant de l’àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament, María José Gómez.

 SECCIÓ EMPRENEDORS
El bar musical el Buho de l’Hospitalet de l’Infant compleix 25 anys

En aquest número de La Revista dediquem aquesta secció al
Piano Bar Buho de l’Hospitalet de l’Infant, que enguany celebra
el seu 25è aniversari. A l’octogenària casa de pescadors de
la Plaça de la Marina, es troba aquest local que té com a trets

d’identitat el seu estil musical (rock, pop, blues, country…) i,
sobretot, els seus concerts en directe.
És el somni fet realitat d’en Pepe Roca, el seu propietari, que
l’any 1995, amb només 23 anys, es va “llençar a l’aventura”
d’obrir el seu propi negoci, segons explica ell. Volia que fos un
“espai de reunió de músics, d’amics i de clients”, on hi hagués
“bon amient, melodies inoblidables i còctels saborosos” i, a
jutjar per la quantitat de gent que és fidel al seu establiment,
ho ha aconseguit.
Des del 2002, la seva dona actual, la Mónica Alves. l’acompanya en aquesta “aventura musical”. Ella va rebatejar els còctels
amb un punt de picardia i va aportar-hi seu toc personal.
Durant aquest temps, junts han viscut èpoques de bonança i
també de crisi, com l’actual, però han sabut preservar l’essència del bar. El 13 de juny, van reobrir-lo amb totes les mesures
de seguretat per la Covid-19, per observar atents, igual que
l’au que dona nom al seu establiment, com els seus clients hi
tornen a gaudir.
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L’Ajuntament obrirà aquest
estiu un marketplace

EL NOM D’AQUESTA PLATAFORMA VIRTUAL QUE PERMETRÀ
ALS ESTABLIMENTS LOCALS VENDRE ELS SEUS PRODUCTES
PER INTERNET S’HA ESCOLLIT PER VOTACIÓ POPULAR
Tenint en compte les dificultats que estan
patint els comerciants, com a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus i, per
evitar el tancament dels seus negocis al
municipi, la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament ha avançat el projecte de creació
d’un marketplace que tenia previst per més
endavant, amb l’objectiu d’impulsar el comerç local.
La previsió és que aquest estiu pugui estar en marxa ja aquesta plataforma virtual
en què, en una primera fase i com a prova pilot, en el web www.mercatdelmestral.
cat, es vendran els productes d’una vintena
d’establiments comercials seleccionats del
municipi. La idea és que, posteriorment i de
manera progressiva, s’hi puguin incorporar
a aquest “centre comercial online” tots els
comerços locals que hi estiguin interessats.
Amb la creació d’aquest marketplace,
l’Ajuntament pretén donar accés als comerciants locals a un nou canal de venda
i augmentar la seva visibilitat i les seves
possibilitats de venda, ha explicat la regidora de Comerç, María José Gómez. A
més, aquesta macrobotiga virtual, tal com
ha afegit la mateixa regidora, permetrà
als compradors trobar una gran varietat
de productes en un únic lloc web i fer les
compres d’una manera còmoda, senzilla i
segura, des del punt de vista del pagament.
El marketplace serà batejat amb el nom de
“Mercat del Mestral”. De les tres opcions
proposades per l’Ajuntament a la ciutadania, aquesta és la que va aconseguir més
vots en l’enquesta popular que es va fer entre els dies 27 de maig i 1 de juny a través del
municipal i de les xarxes socials en què és

present el consistori (Facebook i Twitter).
En concret, el nom de “Mercat del Mestral”
va obtenir un total de 208 vots; “Compres al
poble”, 132; i “Llastres Mercat”, 107.
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER
PROMOCIONAR EL COMERÇ LOCAL
També amb l’objectiu de promoure el comerç local, la Regidoria de Comerç ha engegat una campanya de comunicació per
animar la gent a comprar els productes i
serveis dels petits establiments comercials
del municipi. La campanya consisteix en
un vídeo, protagonitzat per nou botiguers
locals, que responen a la pregunta inicial:
“Saps per què ara més que mai has de

Suspesa la taxa de
l’ocupació de la via pública
amb taules i cadires
Per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia de la
Covid-19, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en la sessió plenària del 3 de juny la modificació parcial de l’ordenança fiscal que regula la taxa
de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires,
amb finalitat lucrativa, Aquesta modificació, que va
ser aprovada per unanimitat, permetrà suspendre
aquesta taxa durant l’exercici 2020 i alleugerir, per
tant, la càrrega impositiva que recau sobre els establiments d’hostaleria i restauració, molt afectats per
la crisi.

comprar al comerç del poble?” i donen un
seguit d’arguments, com ara el tracte proper i personalitzat, l’oferta de productes de
proximitat i de qualitat, els bons preus no
pactats, la vida que les botigues aporten al
municipi, els beneficis de l’economia circular, etc.
A més d’aquest vídeo, d’un minut de durada, s’han dissenyat diversos cartells, amb
fotografies d’una trentena de comerciants
locals, sota el lema “Ara et toca a tu”, i el
logotip del “Comerç més proper”. Aquest
material gràfic i audiovisual s’està difonent
a través dels mitjans de comunicació locals
(Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i la Televisió de
Vandellòs) i de les xarxes socials.

Anul·lada la 9a edició de la Fira
“Fruits de la Terra”
La Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori (MIDIT) dels municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip, vista la situació extraordinària
provocada per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, va
prendre la decisió de suspendre l’edició d’enguany de la Fira
de producte local “Fruits de la Terra”, que estava prevista per
als dies 3 i 4 de juliol; i celebrar-la el 2021.
Malgrat tot, la Mancomunitat continuarà treballant conjuntament amb el sector agroalimentari i turístic del territori per al
seu desenvolupament i donant suport en aquest aquests moments de crisi. Es preveu la realització d’accions de promoció
i difusió dels producte locals de proximitat, de la restauració i
del territori per continuar amb l’activitat econòmica d’ambdós
sectors.
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Activat el nou servei dels informadors de platja

AQUESTES PERSONES VETLLARAN AQUEST ESTIU PERQUÈ ES COMPLEIXEN LES MESURES DE SEGURETAT
PER LA COVID-19 A LES PLATGES I EN CONTROLARAN L’AFORAMENT

Des del 19 de juny, i fins al 31 d’agost, hi haurà informadors i informadores de platja. L’Ajuntament ha posat en marxa aquest servei per intentar garantir al màxim la seguretat sanitària a
les quatre platges del municipi (la Platja de l’Arenal, la Platja del Riu, la Platja del Torn i la Platja
de l’Almadrava ) i augmentar la confiança de les persones usuàries.
Aquestes persones s’encarreguen d’informar a la gent de les normes i recomanacions de protecció per a la salut que s’han de seguir per evitar riscos de contagi i propagació de la Covid-19;
i de vetllar pel seu compliment. També controlen l’aforament, revisen l’estat dels serveis disposats a les platges (passeres, punts verds, serveis higiènics…) i donen avís de les incidències que

s’hi puguin produir. L’horari d’aquest servei
és de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.
Als vuit informadors i informadores de platja que ha contractat l’Ajuntament, se’ls
va impartir una sessió de formació i se’ls
ha dotat de material i equips de protecció
individual. Se’ls pot reconèixer fàcilment
perquè duen una armilla amb el logotip de
l’Ajuntament i un carnet identificatiu.
L’Ajuntament recorda a la ciutadania que
és molt important fer un ús i una ocupació responsable de les platges tant des del
punt de vista ambiental com sanitari, tal
com insisteix en la cartelleria que ha col·locat en les platges, en què es detallen les
mesures de seguretat, protecció i higiene
establertes per les autoritats sanitàries.
A les platges no s’hi han instal·lat dutxes,
rentapeus ni jocs infantils i esportius, per
seguretat, per evitar tots aquells elements
que puguin ser transmissors del coronavirus. Hi ha inodors químics, però menys que
habitualment.

Treballs de condicionament de les platges

Pel que fa a la posada a punt
de les platges, Costes de l’Estat
va començar a mitjan de juny
a dur a terme els treballs de reposició de la sorra que fa cada
any i també altres actuacions
per arranjar els desperfectes

que hi va ocasionar el temporal
Glòria. Aquestes actuacions
van consistir en : a la Platja
de l’Almadrava, aportació de
sorra procedent de la zona del
port de l’Hospitalet de l’Infant
i execució d’un escullerat de

protecció del camí de ronda al
sud de la platja; a la Platja del
Torn, protecció amb escullera
de l’accés nord de la platja; a la
Platja de l’Arenal, instal·lació de
tanques de protecció en el camí
que discorre entre el càmping

El Templo del Sol i la platja; i
al tram de platja annex al port,
retirada d’excés de sorra.
Paral·lelament, la brigada
municipal de l’Ajuntament va
procedir-hi a la instal·lació de
les passarel·les.

Bandera Blava, a tres platges i al port
Les platges de l’Arenal, el Torn i la Punta del Riu, i també el Port
Esportiu de l’Hospitalet de l’Infant, han obtingut la Bandera Blava 2020. 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 ambi-

ental. Així mateix, exigeix a les platges una
qualitat de l’aigua excel·lent i, als ports, una
òptima gestió ambiental.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant també ha
obtingut novament el guardó de Sender Blau
pel Sender Litoral del Jonquet. És un distintiu de
qualitat que concedeix l’ADEAC, amb el suport de la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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La campanya de promoció turística del
municipi anima la gent a gaudir del
“plaer de les petites coses”
UN VÍDEO I EL MATERIAL GRÀFIC REFORCEN ELS VALORS
ASSOCIATS A LA DESTINACIÓ, QUE DESTACA PER LES SEVES
PLATGES LLARGUES I EL SEU ENTORN NATURAL
“Gaudeix del plaer de les petites coses a
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors”.
Aquest és el missatge que la Regidoria de
Turisme està difonent a través d’un nou vídeo promocional i d’un material gràfic tant
en mitjans de comunicació com en les xarxes socials per donar a conèixer els atractius del municipi.
Aquest contingut s’ha dissenyat de manera específica, tenint en compte el context
actual, derivat de la pandèmia de la Covid-19. La campanya convida la gent a tornar a gaudir de totes aquelles petites coses
que no ha pogut experimentar o tenir al seu
abast a causa del confinament provocat
per la crisi sanitària i a viure-ho a l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.
Per aquesta raó, el to del vídeo és emotiu
i s’ha posat èmfasi en tot allò que es pot
fer a l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors,
una destinació familiar en què la muntanya mediterrània i les platges naturals tenen
un pes molt important. La vessant gràfica
de la campanya també destaca aquests
aspectes, amb un text que reforça el missatge i dues imatges inspiradores que simbolitzen la unió del mar i la muntanya en un
entorn natural.
El vídeo de 30 segons, la imatge gràfica i les
falques per la ràdio de la campanya promocional s’estan difonent en català i en castellà.

Les accions de comunicació
s’han centrat, en una primera etapa, en els públics català i estatal; i en una segona
fase, en el mercat francès i
andorrà. Les regions en què
la campanya mediàtica i de
xarxes socials es desenvoluparà amb més força seran
Catalunya, l’Aragó, el País
Basc i Navarra.
“La nova campanya promocional és la punta de
llança d’una ambiciosa
aposta estratègica que
pretén visibilitzar el suport
de l’Ajuntament al sector
turístic local, amb un clar
objectiu: ajudar a reactivar el turisme i l’activitat
econòmica del municipi”,
segons ha explicat la regidora de Turisme, María José Gómez.
Amb la mateixa finalitat, també s’ha habilitat una nova secció
a la pàgina web de l’Hospitalet de l’Infant
i la Vall de Llors. En aquesta landing page
lligada a la campanya, s’hi pot accedir a
diverses propostes de visita, així com a informació relacionada amb les mesures per
a la prevenció de la Covid-19 adoptades

en equipaments,
espais públics, platges i serveis
per transmetre seguretat a les persones
usuàries. La promoció que es fa en xarxes
socials inclou un enllaç a aquesta landing
page per tal de donar la màxima confiança
als turistes i visitants.

VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT FORMA PART DE LA TAULA
DE MUNICIPIS PER UN LITORAL SOSTENIBLE
Els municipis de Sitges, Vilanova, Cubelles, Cunit, Calafell, el Vendrell, Roda de
Berà, Creixell, Torredem-

barra, Altafulla, Tarragona,
Vila-seca, Salou, Cambrils,
Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-

fant, que representen 110
km del litoral mediterrani,
es van reunir el 21 de maig
per treballar per una gestió
sostenible del nostre litoral i a la vegada planificar
accions per a l’obertura de
platges aquest 2020 aplicant totes les mesures possibles per la prevenció del
contagi, oferint el nostre litoral com un espai saludable i font de salut.Aquesta
unitat geogràfica de gestió
litoral es va acordar el passat 19 de febrer en el Pacte
de Coma-ruga per la gestió
Sostenible del Litoral i, des
del 21 de maig, es designa,

per acord dels 17 municipis,
amb el nom de Taula de Municipis per un Litoral Sostenible.
En la mateixa reunió telemàtica, aquest grup va
acordar demanar a la Generalitat de Catalunya que
autoritzés a començar a
muntar les instal·lacions
de serveis públics i privats
a les platges; i al govern de
l’Estat, que exoneri els concessionaris de serveis de
pagar les taxes d’ocupació
des del començament de la
pandèmia fins a finals d’any,
per afavorir la recuperació
econòmica.
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JA ESTAN OBERTES LA
MAJORIA D’ INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
S’HI HA REINICIAT L’ACTIVITAT AMB MESURES
PER GARANTIR LA SEGURETAT DE LES PERSONES
USUÀRIES DAVANT LA COVID-19
L’Ajuntament ha reobert de manera esglaonada els equipaments esportius municipals, per poder controlar i implantar
millor les mesures de prevenció de la Covid-19. Així doncs, les
primeres instal·lacions que van tornar a obrir portes van ser
les pistes de tennis i de pàdel, el passat 8 de juny.
El 15 de juny es va reobrir el gimnàs de Vandellòs i també el
de l’Hospitalet de l’Infant i es van reiniciar les activitats dirigides, amb cita prèvia. A Vandellòs, aquestes activitats es fan a
les sales del gimnàs; mentre que a l’Hospitalet s’han traslladat al gimnàs d’Hifrensa.
El 22 de juny, l’Ajuntament va reobrir la piscina coberta de
l’Hospitalet de l’Infant i va obrir les piscines descobertes de
Vandellòs i de Masboquera. La piscina descoberta de Masriudoms ha obert la segona setmana de juliol, un cop finalitzades les obres d’arranjament.
L’Ajuntament recorda a la ciutadania que per evitar la propagació del coronavirus és essencial evitar el contacte físic
i mantenir la distància de seguretat entre les persones, així
com complir les normes establertes en els protocols que
l’Àrea d’Esports ha elaborat per a cadascun dels equipaments
esportius. Per la seva banda, el consistori s’ha compromès
a incrementar el servei de neteja i desinfecció i a controlar
l’aforament a totes les instal·lacions esportives municipals.
Les persones abonades podran compensar els imports pagats i no gaudits, pel tancament dels equipaments a causa
de la pandèmia, en períodes posteriors. Amb la mateixa finalitat de pal·liar els perjudicis del tancament forçós de les
instal·lacions, també s’ ha ampliat la vigència dels bons 10,
que habitualment caduquen als tres mesos. Per qualsevol
dubte, podeu contactar amb l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
via telèfon (977 82 05 23) o correu electrònic (esports@vandellos-hospitalet.cat).
Des del principi del confinament, l’Àrea d’Esports va oferir a la
població classes dirigides gratuïtes per la Televisió de Vandellòs (TVV) i per Internet, a través del canal de YouTube de la
TVV. Moltes gràcies als monitors i a tots els participants, per
ajudar-nos a fomentar l’esport durant el confinament!

DIVERSES MILLORES ALS
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Davant el tancament de les Instal·lacions esportives municipals, el consistori ha aprofitat el temps d’inactivitat
per dur a terme diverses tasques de manteniment.
S’han renovat els dutxes del vestidor de les dones de
la piscina municipal coberta, s’ha remodelat la pista de
frontó i s’ha buidat totalment la piscina per fer una completa neteja i desinfecció de les seves parets i del terra.
Aquests últims treballs es fan com a mínim un cop a l’any
i enguany estaven previstos per a principis de setembre.

El municipi participa en una
taula de treball del sector
esportiu de la demarcació
Tècnics esportius de diferents ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre han constituït una taula de treball
per debatre i compartir informació i criteris relacionats amb la
situació derivada de la pandèmia de la Covid-19 i l’afectació als
serveis esportius municipals.
Un total de 24 tècnics, entre els quals hi ha la gerent de l’empresa municipal que gestiona els esports a Vandellos i l’Hospitalet de l’Infant, van mantenir la seva primera trobada per vídeo
conferència el 9 de maig i van determinar la creació de grups
de treball i compartir informació d’interès. Aquest grup de treball vol mantenir-se més enllà de l’actual situació i servir com
a plataforma de treball i posada en comú de les necessitats del
sector públic de l’esport.
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Suspesa la 10a edició de
Vandekames a Vandellòs
AQUEST ESDEVENIMENT ESPORTIU DE MUNTANYA
ESTAVA PREVIST PER AL DISSABTE 1 D’AGOST

La 10a edició de Vandekames, l’esdeveniment esportiu de
muntanya pensat per gaudir en família que se celebra a Vandellòs, ha quedat cancel·lada. Aquest esdeveniment s’havia
de celebrar el dissabte 1 d’agost, però els organitzadors han
decidit suspendre’l.
El Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV)
i el Club Centre Excursionista Serres del Mestral, que compten amb el suport de l’Ajuntament, de la Diputació de Tarragona i de diverses empreses privades, consideren que
l’escenari actual, marcat per la crisi sanitària, econòmica i
social provocada per la Covid-19, “no és el més convenient”
per dur a terme una competició esportiva com Vandekames,
que aplega unes 600 persones a l’agost.
Per aquest motiu, “davant la incertesa temporal de l’estat
d’alarma i el fet de no disposar a dia d’avui d’un temps mínim
per poder organitzar Vandekames amb certes garanties sanitàries per als corredors per als més de 150 voluntaris”, els
organitzadors van decidir suspendre la prova fins l’any vinent.

L’UT Llastres i
l’EutichesBook, ajornats
Com a organitzadors també de l’UT Llastres, el Centre
Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) i el
Club Centre Excursionista Serres del Mestral enguany
han hagut d’ajornar la 3a edició d’aquest altre esdeveniment esportiu de muntanya que estava previst al nostre
municipi el cap de setmana del 13 al 15 de març, tenint
en compte les recomanacions de les autoritats sanitàries i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) pel
que fa a grans esdeveniments, per contenir la Covid19.
La tercera UT Llastres, que inclourà una prova d’ultraresistència amb tres etapes, l’ 11a edició de la Cursa de la
Portella, el Canicross i curses infantils, tindrà lloc els dies
13, 14 i 15 de novembre, si les condicions sanitàries ho
permeten. Més detalls a www.utllastres.com
Davant la situació actual provocada per la crisi del coronavirus, el Club Esportiu Eutiches i l’Ajuntament també
van decidir ajornar l’EutichesBook 2020, l’esdeveniment
motociclista no competitiu que s’havia de celebrar els
dies 3 i 4 d’abril, per protegir la salut dels participants i de
la ciutadania en general.
Les noves dates que han marcat en el calendari per organitzar aquesta ruta motociclista que té a Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant com a centre neuràlgic i que
transcorre per carreteres interiors obertes al trànsit que
travessen les Muntanyes de la Costa Daurada, els Ports,
el Priorat, les Muntanyes de Prades i Maestrazgo són els
dies 2 i 3 d’octubre. Més informació a www.eutichesbook.com

L’Ajuntament ofereix casals d’estiu
als infants i joves
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha organitzat, com cada any, casals d’estiu
per a infants i joves.
En aquests casals d’estiu, distribuïts en vuit setmanes compreses entre l’1
de juliol i el 28 d’agost, els participants podran dur a terme diversos tipus
d’activitats en horari de matí, de 9 a 13.30 h. A les famílies, a més, se’ls brinda
servei d’acollida (de les 8 a les 9 h).
Per evitar aglomeracions i mantenir la distància de seguretat entre els participants, les places són limitades. La majoria d’activitats es desenvoluparan
a l’aire lliure i s’organitzaran grups reduïts de fins a 10 participants, amb un
mínim d’un monitor/a que es relaciona sempre amb el seu mateix grup. Durant els casals d’estiu també s’està vetllant pel compliment d’altres mesures
de prevenció de la Covid-19 i s’està seguint un protocol específic sobre l’ús i
desinfecció dels espais, del material propi de les activitats i de la gestió dels
espais d’emmagatzematge.
El període de preinscripció i reserva de places va finalitzar el 23 de juny, però
les inscripcions romandran obertes el mes de juliol, sempre que hi hagi places disponibles. Més informació a www.vandellos-hospitalet.cat
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LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

FERRAN TORRES

JUGADOR DE BÀSQUET
PROFESSIONAL
La pandèmia, que ha obligat a finalitzar les competicions de bàsquet,
ha acabat amb la carrera en el bàsquet d’elit del veí de l’Hospitalet de
l’Infant, Ferran Torres Isern. El pivot de l’Hospitalet de l’Infant ha vist
com la seva retirada anunciada abans de començar la temporada ha
acabat de manera precipitada i sense poder acomiadar-se a la pista
de l’afició del Club Bàsquet Tarragona, que és el que ell volia.
Com has viscut aquests temps de confinament?
Ho he portat bé, ja saps que treballo de pintor; i al sector de la construcció, segons el govern, podíem treballar i, per tant, sortir de casa cada
dia. A mi no em va canviar molt la vida.
L’anunci de la teva retirada abans de començar la temporada va ser
una sorpresa...
A l’ inici de la temporada passada ja vaig dir que era l’última temporada,
però al final em convencen i segueixo una nova temporada, però fins
aquí. Aquest any encara he seguit amb el nivell dels últims anys, però
em costa molt complir amb els entrenaments i amb la feina i al final
crec que és millor retirar-se quan encara tenen un bon record de tu. Necessito fer un canvi i descansar, des dels quinze anys que porto jugant i
també trobo a faltar el fet de poder tenir el cap de setmana lliure.
Ho deixes perquè estàs cansat?
Quan has de compaginar feina, entrenaments i partits, és molt cansat;
i viure del bàsquet sol no és possible, per tant, si tinc la possibilitat de
tenir un ofici i guanyar-me la vida, prefereixo escollir el que m’assegura
el futur.
T’ agradaria acomiadar-te dels teus seguidors?
Suposo que algun dia quedarem per fer algun partit de comiat al Serrallo, quan tot això es normalitzi.
Quin consell donaries als joves que es volen dedicar al bàsquet?
Que escoltin al seu entrenador tant si és dolent com si és molt bo. És el
teu entrenador i has de creure en ell. També els aconsellaria no faltar a
cap entrenament i jugar amb il·lusió. Després ja arribarà la recompensa
pel treball realitzat.

FOTO: Joan Carles Borrachero

L’Ajuntament estrena
nou portal web

TÉ UN DISSENY MÉS ATRACTIU I UNA ESTRUCTURA
DE CONTINGUTS QUE FACILITA L’ACCÉS A LA
INFORMACIÓ MUNICIPAL
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va
posar en marxa la seva nova pàgina web el passat 14 de
maig. Aquest nou portal web és el resultat d’un treball
coordinat pels departaments municipals de Comunicació i
de Noves Tecnologies, que ha durat un any i que ha tingut
com a principal objectiu facilitar a la ciutadania l’accés a
tota la informació municipal.
El nou web és més intuïtiu i té un disseny més atractiu,
adaptat a la nova imatge corporativa. Inclou molts més
continguts, i aquests estan actualitzats i estructurats amb
un menú més clar, perquè els usuaris i usuaris els trobin
d’una manera senzilla.
En la fase d’estructuració i definició dels continguts hi han
intervingut tots els departaments de l’Ajuntament i s’han
tingut en compte també els indicadors de transparència i
qualitat de la informació que avalua el Mapa Infoparticipa,
un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El canvi de l’eina de gestió dels continguts facilitarà el manteniment i actualització del web als tècnics municipals.
Amb aquestes millores, en el web www.vandellos-hospitalet.cat, hi podreu consultar en tot moment la informació
relacionada amb els serveis que ofereix el consistori i les
activitats que organitza o en què col·labora, a més de fer els
tràmits que necessitin a través de la seu electrònica, que
disposa d’un accés directe destacat a la portada.
Això ho podreu fer còmodament des de qualsevol dispositiu (tablet, mòbil, ordinador…), perquè ara, com a novetat,
els continguts de la pàgina web de l’Ajuntament s’adapten a tot tipus de dispositius, ja que es tracta d’un portal
web “mobile first”, responsiu. Una altra de les novetats és
que ara podeu compartir tots els continguts amb xarxes
socials i amb el Whatsapp; i que els actes de l’agenda apareixen geolocalitzats.
El desenvolupament del portal web l’ha dut terme l’empresa eCityclic, especialitzada en administració electrònica
i amb una àmplia experiència en el disseny de
pàgines web per a entitats públiques.

MILLORES EN L’APP
L’Ajuntament ha aprofitat la posada
en marxa del nou portal web per millorar també la seva aplicació per a mòbil
(VH APP). En l’app, els apartats de notícies i d’agenda són actualment més visuals.
L’agenda d’actes de l’app és també més completa,
perquè està connectada a l’agenda del web i, per
tant, inclou actes de tot tipus (fins ara, contenia,
majoritàriament, actes culturals).
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Del 8 de juny a
l’11 de setembre

pal

2020
Vandellòs

obus

тобусов

L’Hospitalet

de dilluns a divendres

dissabtes

de lunes a viernes
from Monday to Friday | du lundi au vendredi
Montag bis Freitag | С понедельника по пятницу

sábados
saturdays | samedi
Samstags | суббота

VANDELLÒS / Benzinera

8.48

10.25

12.10 13.56

15.22 16.09

17.10

18.25 19.17

8.48

10.25

12.10

VANDELLÒS / Molí de l’oli

8.49

10.26

12.12 13.57

15.24 16.11

17.11

18.27

8.49

10.26

12.12

MASBOQUERA

8.51

10.28

12.15 14.01

15.28 16.15

17.15

18.31

8.51

10.28

12.15

MASRIUDOMS

8.55

10.32

12.20 14.05

15.32 16.20

17.20

18.36

8.55

10.32

12.20

Vanessa Park

9.00

10.35

12.22

9.00

10.35

12.22

16.23

12.25 14.10

Polígon Les Tàpies

8.32

Estació de tren /

9.10

Urbanització Infant

19.53

10.45

12.30 14.15

15.37 16.28

18.40

9.10

10.45

12.30

8.36 9.15 10.50/11.25* 12.35

18.06

Pl. Berenguer

eservado
erved

17.30

8.32

8.36 9.15 10.50/11.25* 12.35 14.20 15.00 15.42 16.33 17.35/18.05* 18.45 19.32 19.58

Casa de la Vila

d’admissió

12.25

17.25
14.50

Zona Àster - Piscina

9.20

11.30

13.00

15.47 16.41

9.20

11.30

13.00

L’Alcantarilla - L’Arenal

9.23

11.31

13.01

15.48 16.42

9.23

11.31

13.01

Platja del Torn

9.25

13.03

9.25

13.03

L’Almadrava

L’ALMADRAVA

9.37

13.15

9.37

13.15

L’Almadrava

L’ALMADRAVA

9.38

13.16

9.38

13.16

L’Hospitalet

11.31

L’Alcantarilla - L’Arenal

variar

9.53

11.35

15.50 16.45

8.05 8.36 9.55

11.40

13.31 14.20 15.00 15.52 16.48

Urbanització Infant

8.08

10.00

11.45

13.35

Estació de tren /
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10.05

Polígon Les Tàpies

un servicio
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alet de l’Infant.
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8.05 8.36 9.55
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18.50

8.08

10.00
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13.35

19.00 19.37

8.12

10.05

18.06
18.10

14.25

10.11

18.13
11.50

13.40
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13.40

MASRIUDOMS

10.16

11.55

13.45

15.15 16.02 17.03

18.18

19.10

10.16

11.55

13.45

MASBOQUERA

10.20

12.00

13.48

15.18 16.05 17.06

18.21

19.13

10.20

12.00

13.48

10.24

12.03

13.53

15.20 16.07 17.08

18.23

19.15

10.24

12.03

13.53

8.47 10.25

12.05

13.55

15.22 16.09 17.10

18.25

19.17

8.47 10.25

12.05

13.55

VANDELLÒS / Molí de l’oli

Vandellòs

15.05 15.57 16.53

10.11

Vanessa Park

n
l tráfico.

11.31

15.48 16.42

Casa de la Vila

Pl. Berenguer

s un servei
ment de Vandellòs
nfant.

13.27

13.27

Platja del Torn

VANDELLÒS / Benzinera

19.05

* Hora d’arribada / Hora de sortida | * Hora de llegada / Hora de salida

POBLACIÓ

Dades actualitzades 08/06/2020
L’Hospitalet de l’Infant 5.491
Vandellòs 774
Masriudoms 110
Vanessa Park 129
Masboquera 84
L’Almadrava 48
Població disseminada 22
Total 6.658

DEMOGRAFIA

NAIXEMENTS:
Ginny Gurrera Galego, 16/01/2020
Brais Cantón Ramos, 29/03/2020
Leia Lari Rodríguez, 07/04/2020
Gerard Arjuna Garcia Yamawati, 11/04/2020
Lara Delgado Mendoza, 20/04/2020
Fatima Kaddouri, 03/05/2020
Ivet Hernandez-Capalleja Casado, 09/05/2020
Enzo Vernet Cartiel, 22/05/2020
Daenerys Reche Gilavert, 27/05/2020
Elyas Remaidia, 29/05/2020
Jad Safri Jadiani, 08/06/2020
DEFUNCIONS:
Pedro Vernet Garcia, 20/10/2019

Enriqueta Giné Gil, 07/03/2020
Joan Terme Boquera, 25/03/2020
Josep Saladié Jardí, 12/04/2020
Jose Rodríguez Torres , 16/04/2020
Teresa Cedó Escorriola, 20/04/2020
Xavier Figueras Llores, 29/04/2020
Juan Carlos Escoda Ferri, 08/05/2020
Francisca Díaz Algar, 09/05/2020

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament de Vandellòs
Arxiu municipal
Fax Ajuntament de Vandellòs
Antena del Coneixement URV
BASE
Biblioteca de l’Hospitalet
Biblioteca de Vandellòs
Ca la Torre
CAP L’Hospitalet
Casa de la Vila
Fax Casa de la Vila
Casal d’avis de l’Hospitalet
Casal d’avis de Vandellòs
Casal Hifrensa l’Hospitalet
Casal de Masboquera
Casal de Masriudoms
Casals de Joves

977 82 40 37
977 82 08 37
977 82 43 59
670 50 21 77
977 82 34 59
977 82 21 22
977 82 45 12
977 82 08 37
977 82 03 36
977 82 33 13
977 82 39 00
977 82 31 21
977 82 43 64
977 82 30 06
977 82 43 44
977 82 44 10
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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ASOCIACIÓN
ROCIERA

DEL’HOSPITALET
DE L’INFANT
 Presidenta: Emilia Fernández
 Secretària: Sara Alfonso
 Tresorera: Inmaculada Toledo
 Vocal: Lorenza Granero
 Correu electrònic: amicsdelafira@gmail.com
 Facebook: Fiesta Rociera
 Instagram: @amicsdelafiradabril
 Telèfon: 627 56 62 50
 Adreça: c/ Mireia, 26 Urbanització Infant, l’Hospitalet de l’Infant

Musclos
amb soja i
gingebre
Cuinera: Michael Bosca i Yara Muñoz
Establiment: Restaurant Capitán

INGREDIENTS

 Nombre de socis: al voltant de 100

Per a dues persones:

 Quota: 10 € anuals/persona i un mínim de 60€ per a la caseta
de la Feria Rociera

•1 kg de musclos
• 3 grans d’all
• Gingebre (la mateixa quantitat que de grans d’all)
• Oli d’oliva verge extra
• Vi blanc
• Salsa de soja
• Sal
• Pebre negre molt

 Data de fundació: 2020
L’Asociación Rociera de L’Hospitalet de l’Infant neix l’any 2020 per
rellevar l’Associació d’Amics de la Feria de Abril que s’havia creat el
2008 amb la voluntat d’organitzar aquesta festa tradicional d’Andalusia al poble. La junta i els membres de l’associació van creure apropiat canviar-li el nom a l’entitat ja que la fira es va passar a celebrar a
finals de maig o principis de juny en comptes de a l’abril, a causa del
mal temps que va fer les darreres edicions, segons ens ha explicat
l’actual presidenta, Emilia Fernández.
Mantenint l’esperit dels seus antecessors, la principal activitat que organitza la nova associació és aquesta Feria Rociera de l’Hospitalet de
l’Infant, un esdeveniment cultural que inclou les tradicionals «casetas», ubicades a la Plaça dels Pins, menjars típics d’Andalusia, balls de
sevillanes i de flamenc i altres actuacions musicals, etc. El desig dels
nous membres de la junta per a properes edicions de la fira és “fer-la
més participativa, perquè tothom la conegui i pugui formar-ne part
i gaudir de totes les activitats que s’hi organitzen”. Enguany aquest
esdeveniment estava programat per als dies 12, 13 i 14 de juny, però
no es va poder celebrar a causa de la pandèmia del coronavirus.
Altres propostes previstes per aquesta entitat són l’organització
d’una nit flamenca al mes d’agost a la Plaça Coll de Balaguer i d’una
activitat per col·laborar amb La Marató de TV3, al mes de novembre.
Tot a l’espera de veure l’evolució de la crisi sanitària provocada per la
Covid-19.

Per decorar:
• 1 llima
• Coriandre
• Brots de soja
• Cibulet («cebollino»)

ELABORACIÓ
En una cassola, que ha de ser prou gran perquè s’hi
puguin obrir els musclos, posem un raig d’oli d’oliva verge extra. Quan estigui calent l’oli, hi afegim els
tres grans d’all, el gingebre, una mica de sal i pebre
negre molt, al gust.
Un cop l’all i el gingebre comencen a “ballar”, hi afegim
un rajolí de soja, un rajolí
de vi blanc i seguidament
els musclos. Deixem que
bulli tot durant 4 minuts
o fins que vegem que els
musclos estan oberts. En
aquest moment, ho apartem del foc, tapem la cassola i ho deixem reposar 2
minuts. Passat aquest temps, ja
es pot emplatar. En una cassoleta
hi fiquem els musclos amb el suquet amb
què s’han cuinat i ho decorem amb trossets de llima, coriandre, brots de soja i cibulet. I ja ha arribat el
moment més esperat, el de degustar els musclos!
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La foto històrica

Banyistes a la Platja de les Barques de l’Hospitalet de l’Infant, l’any 1958. Fotografia cedida per Pepita Farnós Llaó de Ca l’Enric.

