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La gran festa de la Vela
Catalana, a l’Hospitalet

Felipe Sanz

La regata més important del calendari català va aplegar més de 240 participants. Pàg. 15

Se celebra
la 1a Fira
Multisectorial
La va organitzar l’em·
presariat local, amb la col·
laboració de l’Ajuntament i
d’Idetsa, per als dies 7 i 8
de setembre, i va constar
d’una vintena d’expositors,
sobretot del sector serveis
i indústria.

Pàg. 13
Entrevista a la regidora Nuria Ortiz.
Pàg. 3

Galeria d’imatges de festes i actes destacats.
Pàg. 21-23

APOSTEM PER LA INICIATIVA
EMPRESARIAL LOCAL

Sumari
L’entrevista

Quan acaba l’estiu és el moment de fer una valoració
sobre com ha anat la temporada. Més enllà de les
dades que podem oferir sobre el nombre de turistes
o la despesa realitzada, que són les esperades per
la majoria d’empreses, treballadors i veïns, el cert és
que l’avaluació de la temporada aporta molta més
informació útil, com per exemple, sobre l’estada mi·
tjana dels visitants, els punts d’interès, els mitjans
de transport utilitzats, els serveis més valorats o
aquells que no ho han estat tant...
Tot plegat ens permet treballar per planificar-ne la propera i per incorporar noves mi·
llores o implementar nous serveis que facin més atractiu el nostre municipi en un món
cada vegada més competitiu i global.
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Amb l’objectiu comú d’avançar en la diversificació econòmica de Vandellòs i l’Hospi·
talet de l’Infant volem destacar que aquest estiu s’hi ha celebrat la I Fira Multisectorial,
promoguda des de l’Associació d’Empresaris (ADE) i l’àrea de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local de l’Ajuntament, amb la col·laboració de les altres associa·
cions empresarials locals (la de Comerços –ACHV- i la de Restauració i Hoteleria
–ARH-). Amb la celebració d’una fira com aquesta -modesta, però molt ben prepara·
da i molt ben organitzada- l’empresariat local ha estat capaç de mostrar a la resta de
veïns els recursos, les disponibilitats i les potencialitats amb què compta i que moltes
vegades desconeixem o no valorem degudament.
Sigui com sigui, el que és evident és que per treballar per a una major diversificació
econòmica del municipi, el primer pas ha de ser valorar i potenciar els recursos en·
dògens, aquells que són propis dels agents econòmics del municipi. Només amb la
seva valorització i el reconeixement dels emprenedors de casa, podrem treballar amb
possibilitats d’èxit el futur postnuclear.
Moltes felicitats a tots i a totes i us desitgem molta força per continuar treballant des
de les empreses i les seves associacions.
Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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«Octubre, octubret, s’enduu la calor i ens porta el fred»
L’EQUIP DE GOVERN

Alfons Garcia
(PSC)
Alcalde
Regidor d’Urbanisme; i
d’Administració Oberta
i Recursos Humans

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

L’OPOSICIÓ

Nuria Ortiz
(PSC)
1a tinenta d’alcalde
Regidora de
Cultura i Patrimoni;
d’Ensenyament; i
de Comunicació i
Participació

María José Gómez
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2a. tinenta d’alcalde
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Emprenedoria i Planificació
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noves energies
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Nuria Ortiz

Regidora de Cultura i Patrimoni; d’Ensenyament; i de Comunicació i Participació

“Treballem perquè els nostres alumnes
tinguin els millors serveis possibles”
Com van les obres de
les aules de l’Escola del
Poblat HIFRENSA que esteu
rehabilitant?
Estan força avançades, és
previst que finalitzin en breu.
Aquests treballs, però, s’han
de complementar amb els del
projecte de creació del Petit
Museu Escola Àster Antonio
Bonet, que preveiem obrir
abans d’acabar l’any.
Com serà aquest petit
museu?
Un dels mòduls rehabilitats
es destinarà a recrear
una aula tal com era
originalment; i l’altre mòdul
farà les funcions d’aula
didàctica. En aquesta aula
hi haurà panells expositius
de l’arquitecte, de la central
nuclear de Vandellòs-I i del
poblat HIFRENSA; panells
amb fotografies de l’escola
amb alumnes; una maqueta
de conjunt del poblat, jocs
didàctics de taula per als
infants; i una zona d’estar.
Amb aquest projecte voleu
posar en valor l’obra de
l’arquitecte Antonio Bonet
Castellana.
Necessitàvem un punt
d’acollida per a les persones
que participen en les visites
guiades a aquest recurs
patrimonial que organitzem
des de la Regidoria de Cultura,
un lloc on explicar l’obra de
Bonet Castellana... existent a
l’Hospitalet de l’Infant, la seva
importància i el seu context. I
alhora volíem donar suport al
treball que està duent a terme
la Generalitat de Catalunya
per declarar Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN)
aquest conjunt arquitectònic.
Aquesta catalogació del
Poblat HIFRENSA com a
BCIN està, així doncs, en
procés...
Sí, la Generalitat de Catalunya

ha iniciat la tramitació de
l’expedient de declaració,
així que més tard o més
d’hora tindrà aquesta
qualificació. Actualment, hi ha
un interès del Departament
de Cultura per conservar
el patrimoni arquitectònic
contemporani i per nosaltres
això és important per donar
a conèixer l’obra de Bonet
Castellana i perquè es
garantirà la seva pervivència.
Continuem parlant de
patrimoni. Quin balanç fa de
les visites guiades d’aquest
estiu?
En base al bon nombre de
visites que hem registrat,
hem pogut constatar que s’ha
consolidat l’oferta de visites a
l’Hospital del Coll de Balaguer
i al Molí de l’Oli. En general,
totes les visites han tingut
molt bona acceptació, però
especialment les familiars
i, més en concret, la de
l’Hospitalet de l’Infant vist
des del mar, perquè es van
exhaurir totes les places.
En vista d’aquests resultats,
teniu previst fer canvis en
la programació de visites
guiades?
Durant l’estiu, continuarem
adreçant-les al públic general
i familiar; i durant la resta de
l’any, a col·lectius concrets:
escolars, gent gran... Volem
reforçar-ne la difusió i la
freqüència de la visita en
barca de l’Hospitalet que tant
èxit ha tingut i apostar encara
més per les visites familiars.
Aquest estiu hi han participat
moltes de les famílies que
s’han allotjat a l’Alberg esportiu
Àster a través del programa
«Vacances en família» de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest curs la llar d’infants
Sol i Vent disposarà d’un
nou menjador, tal com vau
anunciar?

Treballem perquè els nostres
alumnes tinguin els millors
serveis possibles i tenim la
voluntat ferma de treure els
barracons de tots els espais
educatius, com ja hem fet a
l’Escola de Música. La previsió
és que al gener comencin les
obres per substituir els mòduls
prefabricats on actualment es
presta el servei de menjador
a la llar Sol i Vent. Aquestes
obres estaran subvencionades
per la Diputació de Tarragona i
per Enresa.

«Les obres del
menjador de la
llar d’Infants Sol
i Vent és previst
que comencin al
gener»

En quina fase es troba el
projecte constructiu del nou
aulari d’educació infantil de
l’Escola Mestral?
L’Ajuntament té previst

convocar en breu un concurs
d’idees per a la redacció del
projecte, tenint en compte les
consideracions del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
Per acabar, ens pot avançar
algun detall de la nova
programació cultural?
Entre els actes més
destacats hi ha l’espectacle
«La nena dels pardals»,
guanyador del Premi Butaca
2018 al millor espectacle per
a públic familiar, previst per
al 20 d’octubre al TeatreAuditori de l’Hospitalet; i
al mateix lloc també dues
obres de teatre per a adults:
«L’amic retrobat», el 16 de
novembre, que es podrà
veure després al Teatre
Nacional de Catalunya; i
«Rita», l’1 de desembre, que
s’ha representat enguany a la
Sala Beckett de Barcelona. A
més, el 24 de novembre, dins
de les activitats programades
per al 25 N, Dia Internacional
de l’Eliminació de la Violència
contra la dona, projectarem
el documental «El proxeneta»,
dirigit per l’actriu Mabel
Lozano, que assistirà a la
sessió.
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Assumpció Castellví

Nuria Ortiz

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

APUNTS DE L’ESTIU

D

urant aquests dies d’estiu
hem pogut gaudir de les
festes majors de la majoria
dels nostres pobles i voldria des·
tacar, més enllà dels actes i de les
nombroses activitats realitzades,
la seva gran participació.
Així mateix, també hi ha hagut
una gran participació en les ac·
tivitats programades pel consis·
tori i les diferents entitats locals:
cinema, circ, concerts, dansa,
aplecs, visites guiades... així com
en les diferents competicions
i activitats esportives que, des
d’una vessant lúdica, ens han
ofert espais per gaudir, aprendre,
créixer i sobretot per compartir.
Ambdós esdeveniments, festes i
activitats programades, comple·
menten la nostra oferta turística
i augmenten l’atractriu del nos·
tre municipi com a destinació de
primer ordre.
D’altra banda, comencem un nou
curs escolar i des del Departa·
ment d’Educació de la Generalitat,

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

PROPOSTES

ens han fet arribar dues bones no·
tícies: la continuïtat de la jornada
continuada a les nostres escoles
de primària, i l’acceptació del tras·
pàs de competències per poder
construir un aulari on ubicar els
cursos d’educació infantil de l’Es·
cola Mestral.
Finalment, durant els darrers me·
sos s’ha treballat intensament per
poder oferir un espai d’interpreta·
ció de l’obra de l’arquitecte racio·
nalista Antoni Bonet Castellana,
qui va planejar el Poblat Hifren·
sa, i que en breu culminarà amb
la inauguració a l’antiga Escola
d’Àster d’un “Petit Museu Antoni
Bonet Castellana”, incrementant
així l’oferta cultural del municipi i
ajudant a posar en valor el nostre
patrimoni.
Activitats i propostes en curs, o en
funcionament ben aviat, que ser·
veixen per enriquir-nos col·lecti·
vament, i per enfortir el sentiment
i orgull de cadascun dels nostres
pobles.

D

esitgem que l’estiu hagi es·
tat profitós per a tothom.
Sembla ser que encarem
una tardor moguda, tant en àmbit
estatal i nacional com en el muni·
cipal.
Junts per Catalunya, a nivell muni·
cipal, estem treballant per millorar
el nostre municipi. En concret, en
aquest últim Ple hem presentat
dues mocions: una per crear espais
d’autocaravanes. És urgent regular
aquests espais, ja que actualment,
tot i tenir càmpings al nostre mu·
nicipi, una bona part dels usuaris
no els utilitzen. A l’Hospitalet de
l’Infant, sobretot a l’estiu, des de la
Punta del Riu fins a l’Arenal, cada
dia es troben desenes d’autoca·
ravanes aparcades que hi fan nits
allí; i a Vandellòs aparquen per dife·
rents indrets. Creiem que disposar
d’una àrea d’aparcament d’auto·
caravanes és una oportunitat per
contribuir en el desenvolupament
ordenat del turisme, el comerç i la
restauració local.

Esmeralda Saladié

M. Elidia López

ercvandelloshospitalet@gmail.com

https://fichospitaletinfant.wordpress.com

@esquerravandelloshospitalet
@Esquerra_VH
@erc_vandehospi

fic_cat@telefonica.net
@fichospitalet

QUÈ VOLEM ELS MUNICIPALISTES?

E

ls municipalistes som gent que
quan ens dediquem a la políti·
ca tenim l’objectiu de defensar,
protegir i desenvolupar els nostres
pobles i cuitats. Si aquests amplis
objectius els traslladem al nostre
municipi, ho podem concretar en ac·
cions, que tots coneixem, però que a
molts els costa d’executar.
Accions com la diversificació real de
l’economia. Estem convençuts que
els recursos naturals de què dispo·
sem no són suficientment explotats,
perquè el seu retorn sigui significatiu
per a les nostres empresàries i veïnes
en general. Ja sabem que l’època
estival no és benvinguda per molts
veïns: aparcaments, trànsit, ocupació
via pública, etc., però res que no es
pugui solucionar. Eficàcia i eficiència
en la gestió és el que ens manca.
Un altra acció que volem els muni·
cipalistes és que els nostres infants
i joves no siguin discriminats en re·
lació amb el centre educatiu que triïn
els seus pares per instruir-los. La

justificació per aquesta discrimina·
ció és tant pobra com insolidària.
Els municipalistes també volem que
les nostres veïnes i veïns gaudeixin
de drets tan fonamentals com la lli·
bertat d’expressió, llibertat d’opinió,
llibertat d’acció i de manifestació. I
que totes i tots les puguem expres·
sar sense pors ni coaccions. Malau·
radament, no sempre és així.
Els municipalistes també tenim el
dret i el deure de, a més de defensar
el nostre poble, defensar i protegir la
nostra comarca i el nostre país. Un
país és la suma de tots els pobles
que en ell existeixen i, per tant, també
tenim l’obligació de defensar-lo.
Una altra acció que volem és la
de facilitar, en el màxim sentit del
terme, la vida a les persones amb
diversitat funcional. Disposem de
prou aparcaments per aquestes
persones? Tenim tots els edificis
públics adaptats? Totes les vore·
res del poble són transitables per a
aquestes persones?...

L’altra moció feta és perquè
s’arrangin dues places de Vande·
llòs. No és una moció que sorgeix
d’un grup polític, és una proposta
que presenten unes 300 persones
vinculades a Vandellòs. Junts per
Catalunya només és l’eina per ve·
hicular aquesta necessitat, ja que
les obres fetes el passat mandat
no són funcionals ni segures i
creen barreres arquitectòniques.
També hem presentat una pro·
posta de resolució juntament
amb la FIC per modificar la via·
bilitat i l’aparcament al carrer
Major de l’Hospitalet de l’Infant.
Els veïns i veïnes del carrer han
fet instàncies i recollit signatures
perquè l’actual equip de govern
els trobés solucions, fet que no
ha ocorregut. Nosaltres hem en·
tès les necessitats i hem buscat
solucions mitjançant aquesta
proposta.
Són propostes pensades per i
amb el nostre municipi.
Per a tothom, bona tardor!

EL PSC ENS FA PERDRE EL TREN DEL FUTUR

L

´equip de govern ha recol·
zat activament la decisió
del Ministeri de Foment de
desmantellar la via entre PortA·
ventura i l´Hospitalet de l´Infant,
sense que Foment donés cap
alternativa per millorar la vida
dels usuaris de rodalies i la pèr·
dua de l’estació al nucli urbà.
Aquesta decisió del Ministeri
incompleix les determinacions
urbanístiques del Pla Territorial
Parcial del Camp de Tarragona,
la vulneració de la llei 38/2015
del sector Ferroviari i la llei
17/2017 de lluita contra el can·
vi climàtic. Per aquests motius,
plataformes en defensa del tren
han elevat les queixes al Síndic
de Greuges i a la Fiscalia.
El PSC mai ha cregut en el pro·
jecte del tramvia al Camp de Ta·
rragona, fins i tot en una reunió
que vam mantenir amb ells ens
van arribar a dir que “mai veu·
ríem aquest projecte, i que érem

uns il·lusos”. Doncs, vés per on,
aquest passat mes d´agost la
Generalitat ha licitat l´estudi
per implantar aquest servei que
consistirà en un tramvia entre
Tarragona i Cambrils passant
per Salou i PortAventura.
Des del nostre grup municipal,
lluitarem per no perdre el tren al
nucli de l´Hospitalet de l’Infant
com ha fet l´equip de govern ac·
tual, VOLEM entrar dins el pro·
jecte del tramvia, a més això és
compatible amb una via verda,
ja que els ponts i tota la infraes·
tructura està preparada per a
una doble via.
Des d´ERC defensem un model
de transport i de comunicació
basat en criteris de sostenibili·
tat que fomentin la utilització del
transport públic i altres formes
de transport sense emissions
de gasos amb efecte hivernacle.
És qüestió de model i només hi
ha un camí, avançar.
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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

LA POLÍTICA, O LA FAS O TE LA FAN

M

oltes de vosaltres haureu
vist, llegit o escoltat que el
Ple Municipal, per primer
cop en la història democràtica, va
anul·lar l’acta d’un Ple anterior a
causa d’irregularitats en el nomena·
ment de les comissions informati·
ves per part de l’alcalde.
Aquesta iniciativa va sortir de l’as·
semblea local de la CUP, ja que
vam detectar que els presidents de
les comissions han de ser propo·
sats per les mateixes comissions i
no per l’alcalde, que és el que de fet
va acabar succeint. Finalment, tots
els grups de l’oposició vam votar
en contra de l’aprovació de l’acta.
Anteriorment, ja havíem propo·
sat que les presidències de les
comissions reflectissin la plurali·
tat del Ple, tot i que al nostre grup
municipal no li’n pertoqués cap, de
manera que no recaiguessin totes
elles en regidores del PSC, però la
proposta fou rebutjada.
Tot aquest procés resulta signifi·

catiu d’una manera de concebre
el poder que des de la CUP creiem
que és antiquada i errònia. Al nos·
tre municipi l’alcalde fa i desfà, es
menysté l’oposició i la diversitat
ideològica des d’un govern en mi·
noria, no es permet la votació se·
parada dels punts de les mocions,
fet que empobreix el debat demo·
cràtic, etc.
Al programa electoral amb el qual
ens vam presentar a les eleccions
hi havia un apartat on parlàvem del
codi ètic que ens comprometíem
a acatar en cas de ser elegits i de
mesures dedicades a la millora
de la transparència en la presa de
decisions polítiques. Entenem la
política com la gestió del bé comú,
i això no es pot fer sense la parti·
cipació de totes vosaltres, veïnes i
veïns del municipi. Si deixem l’ac·
tivitat política únicament en mans
dels nostres representants, s’aca·
ben produint desajustaments com
el que hem exposat aquí.

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

GARANTÍA DE ESTABILIDAD

L

a prensa económica anuncia
una fuerte desaceleración,
y tenemos motivos para la
preocupación. Estar sin gobierno
es malo para la economía: para
España, paralizada mientras las
fuerzas “progresistas” se ponen
de acuerdo en cómo incremen·
tar el gasto para hacer aún más
profunda la siguiente crisis, y para
nuestro municipio, sin rumbo. Cin·
co meses han pasado desde las
elecciones y seguimos sin activi·
dad política relevante.
Resulta chocante intentar deter·
minar a qué se refieren los par·
tidos cuando se definen como
progresistas, ya que en lo único
que progresan es en empeñar·
se en dilapidar el dinero de los
contribuyentes, mientras que
a nuestro partido se le tilda de
conservador, suponemos que
es porque nuestra pretensión es
que nuestros vecinos conserven
sus ahorros, su trabajo y sus po·
sesiones.

Durante la campaña electo·
ral ya pusimos de manifiesto
que Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant tiene carencias, pese a
ser un municipio que se puede
considerar afortunado gracias
a albergar unas instalaciones
que le reportan mucho dinero
anualmente. Pero esa situación
no se va a mantener para siem·
pre y si no actuamos desde ya
para pensar en el futuro nos pi·
llará el toro. Turismo, comercio,
cultura... todas esas áreas se
encuentran hoy paralizadas de·
bido a una inexplicable decisión
de gobernar en minoría.
En el PP : en trabajar día a día para
impulsar nuestro municipio y ga·
rantizar su estabilidad de cara al
futuro, como lo hemos hecho allí
donde hemos gobernado, arre·
glando los desastres financieros
que otros han dejado. Así lo enten·
dieron las 200 personas que nos
votaron y a los que aprovechamos
hoy para darles las gracias.

Cs l’Hospitalet-Vandellòs
@Cs_Hospi_Vande

DIGNIFICAR NUESTRAS INSTITUCIONES

Y

a llevamos varios meses,
desde la formación del nue·
vo Gobierno Municipal he·
mos pasado el periodo estival. Es
necesario centrar el trabajo de los
servidores públicos de este Ayun·
tamiento, para conseguir los obje·
tivos que garanticen y mejoren la
vida de cada uno de los vecinos de
este Municipio. Hemos de tener en
cuenta lo que nos comentan nues·
tros conciudadanos, ya que esto es
la normalidad democrática.
No podemos dejar de reseñar el
papel que el Ayuntamiento, como
institución, debe adoptar ante cier·
tos aspectos de la realidad que le
rodea, como son las resolucio·
nes y sentencias de los órganos
judiciales que conforman uno de
los poderes del Estado: el judicial.
Nuestro consistorio debe respetar
toda sentencia, actuando y pos·
turándose siempre y en todas sus
manifestaciones con absoluta
neutralidad política e imparciali·
dad; sin perjuicio de las opiniones

particulares, de las diferentes sen·
sibilidades políticas, de los diferen·
tes grupos municipales, pero no el
ayuntamiento como Institución.
Esto es aplicable a la Sentencia
del “procés” del Tribunal Supremo.
Esto se me aplica igualmente a mí,
como cargo institucional, concejal.
Otra cuestión que debe afrontar el
equipo de gobierno municipal es
la aprobación de los presupues·
tos buscando diálogo y consen·
so con la oposición. Por último,
exigimos, al equipo de gobierno y
en especial al alcalde, que salgan
de la senda de la inacción en la
aplicación de leyes y en especial
de las ordenanzas municipales,
que nos obligan a todos. Ellos son
los garantes de su aplicación, y
cualquier responsabilidad que se
derive de la inacción, u omisión
en su aplicación, les convierte en
responsables de los perjuicios que
generen al municipio.
Desde ciudadanos seguiremos
trabajando en pro del bien común.

LA REVISTA

NÚM. 99, OCTUBRE 2019

Butlletí informatiu trimestral de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant
Dipòsit legal: T-1070-00
Edita:

Coordinació, redacció i edició: Beatriz Higueras
Ajudant de redacció: Assumpta Llop
Fotografia: Roger Saladié, Judit Brú, Helena Jiménez,
Assumpta Llop, Beatriz Higueras, Joan Berenguer, àrees
de Turisme, d’Esports, de Salut i de Joventut.
Tirada: 2.700 exemplars
Disseny i impressió: Edicions MIC
Distribució gratuïta
Prohibida la venda
Aquesta publicació no se solidaritza ni es fa responsable
de les opinions dels seus col·laboradors i/o treballs
realitzats.
Si voleu rebre La Revista al vostre domicili, truqueu als
telèfons de l’Ajuntament (977 82 40 37 i 977 82 33
13) o envieu un e-mail a l’adreça: larevista@vandelloshospitalet.cat

6 | Episodis de la nostra història

JOANA DE FOIX, COMTESSA DE LES
MUNTANYES DE PRADES
Per Stefano M. Cingolani, historiador guardonat amb el I Premi d’Investigació Dr. Saladié-Roig
l’any 2017. Es tracta d’un premi convocat per l’Institut de Recerca en Cultures Medievals de la
Universitat de Barcelona que té per objectiu fomentar els treballs de recerca sobre la història de
l’Hospitalet de l’Infant i dels seus encontorns immediats.
Joana de Foix (1314/1315-1348) era la
darrera filla dels comtes Gastó I de Foix i
Joana d’Artois. Es va casar el 12 de maig
de 1331, a Santa Maria de Castelló d’Em·
púries, amb l’infant Pere (1305-1381), en
aquell moment comte de Ribagorça i d’Em·
púries. Però no havia estat la seva primera
opció, ja que entre 1324 i 1330, es va in·
tentar desposar-lo amb princeses france·
ses, napolitanes, castellanes, angleses o
sicilianes.
Possiblement en el transcurs de la missió a
Avinyó per obtenir la llicència per casar-se
amb la seva cosina germana Constança de
Sicília, reina vídua de Xipre, li va ser oferta
la possibilitat del matrimoni amb Joana de
Foix. I, davant la impossibilitat d’obtenir el
permís del papa, acceptà emparentar-se
amb la poderosa família del sud de França.
La cerimònia i les festes van ser impor·
tants, amb tot luxe en els detalls de la ves·
timenta, del banquet i de l’entreteniment
musical. Des d’aquest moment, Joana es·
devé comtessa de Ribagorça, d’Empúries
fins a 1342, i després de Prades, i senyora
d’un important patrimoni al regne de Valèn·
cia. Desgraciadament, però, encara sabem
molt poc sobre la seva vida privada.
El primer deure d’una esposa era assegu·
rar la descendència, i la comtessa Joana
es va mostrar fèrtil. Amb la regularitat tí·
pica de l’època en un breu espai de temps
va engendrar almenys quatre fills: Alfons, el
futur marqués de Villena, l’any 1332; Eleo·
nor, la futura reina de Xipre, l’any següent; el
1335 Joan, el futur comte de Prades, i abans
de 1340 Jaume, el futur bisbe de València.
Com és que no va tenir més fills? És possi·
ble que les tendències religioses de l’infant,
que l’any 1358 el duran a fer-se franciscà,
ja fossin vives, i podem creure que, un cop
complert amb el deure, no es veiés més la
necessitat de tenir relacions sexuals, tot i
que altres nobles i reis no van deixar de pro·
crear fins a la final mort de part de l’esposa.
Quina va ser la vida quotidiana de la com·
tessa? Perquè el seu espòs, l’infant Pere,
tenia notables responsabilitat de govern i
ja al cap de pocs mesos del casament va
haver de començar a viatjar, i així tot al llarg
dels anys de matrimoni. És possible que
alguns cops la comtessa el seguís, però la

El Panteó Reial del Monestir de Poblet. Foto: Carles Iborra
major part de les vegades havia de que·
dar-se, especialment quan embarassada,
en alguna de les residències comtals, bé al
regne de València, especialment a l’hivern,
bé a Falset, més sovint, o a Prades, en els
mesos calorosos. Les activitats diàries de
la comtessa havien de ser les mateixes de
qualsevol dona de l’alta noblesa de l’època:
a més d’escoltar missa i resar, havia d’ocu·
par-se de supervisar l’administració de la
Casa i del patrimoni quan el marit es tro·
bava lluny.
La vida de la comtessa, com la de gran
part de la població europea, es va veure
dramàticament afectada per l’arribada de
la Pesta Negra a Europa l’any 1347. Cap a
finals d’abril de 1348 Joana, que venia de
Barcelona i Tarragona, va tornar a Falset
on hi moria l’1 de maig, i tot fa creure que
de pesta. Atesa la situació d’emergència
sanitària i les petites dimensions del poble,
les cerimònies fúnebres van haver de ser
senzilles.
Al seu testament del 14 d’abril de 1344,
la comtessa havia establert que volia ser
enterrada a Poblet, al mateix sepulcre que
havia d’acollir el seu marit. Aquesta decisió
és mostra de l’alta consideració en la qual

es tenia l’infant Pere, atès que Poblet havia
de ser el panteó reial. Tot i així, hi arribà la
comtessa? Quan? I on es troben ara les se·
ves despulles?
Segons els vells historiadors de Poblet,
Joana hauria descansat en un taüt de fus·
ta per ser dipositada l’any 1499 al sarcòfag
del rei Ferran I. No sabem si és cert, però
els mateixos historiadors s’equivoquen
respecte a la data en què el cos hi va ser
traslladat. Sabem per cert que la difunta va
jeure un temps a l’església parroquial de
Falset, i que des d’allí no es va moure al·
menys tot al llarg d’un any; i que l’infant, pel
gener de 1353, havia encarregat a Bernat
Mucle, escultor de l’Espluga del Francolí,
la construcció del sepulcre. Aparentment,
però, l’obra no es va acabar de complir, tal
vegada per raons econòmiques. Així ma·
teix, semblaria que a la primavera de l’any
següent, el 1354, l’infant sí que va dur el
cos de la seva difunta esposa al monestir.
La va dipositar en un sarcòfag no acabat,
i per això se’n va perdre la memòria? Si
alguna resta física encara sobreviu al sa·
queig i destrosses de l’any 1835, ara han
de trobar-se barrejades amb les d’altres
monarques que havien estat enterrats al
panteó reial.
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El nucli antic de l’Hospitalet de l’Infant
s’omple amb el Mercat Medieval
La 24a edició es va celebrar del 6 al 8 de setembre
Al voltant de l’emblemàtic hospital gòtic de
l’Hospitalet de l’Infant, es va celebrar el XXIV
Mercat Medieval, del 6 al 8 de setembre. Durant
aquests dies, al nucli antic del poble hi va haver
un centenar de parades de productes d’artesania,
d’alimentació o de teràpies naturals, entre d’altres
(una vintena de les parades van ser locals); i
també diverses activitats, com ara cercaviles,
nous espectacles d’animació, exhibicions de vol
d’aus rapinyaires, el sopar medieval, nous tallers
i demostracions d’oficis tradicionals, així com un
seguit de propostes lúdiques per als infants.

La regidora de Comerç, María José Gómez, ha
fet un balanç positiu d’aquest esdeveniment i
ha ressaltat la participació de les entitats locals
i l’aforament complet del sopar medieval (370
persones). També ha assegurat que l’Ajuntament
ha pres nota dels suggeriments que li ha fet arribar
la gent que va omplir l’enquesta de valoració, per
introduir millores en la propera edició.

Foment es compromet a posar en marxa la
variant de Vandellòs abans de final d’any
La variant de Vandellòs del corredor mediterrani es
posarà en marxa «abans de final d’any». Així ho va
anunciar el passat 17 de setembre el ministre de
Foment en funcions, José Luis Ábalos, a la futura
estació de tren de l’Hospitalet de l’Infant, després de
recórrer el tram en proves des de l’estació del Camp de
Tarragona amb autoritats del territori, entre les quals hi
havia l’alcalde del nostre municipi, Alfons Garcia; i amb
els presidents de Renfe i Adif, entre d’altres.
El projecte, iniciat fa més de vint anys, ha suposat una
inversió propera als 700 milions euros –dels quals
ja estan executats més del 95%. La variant permetrà
eliminar el darrer tram de via única que existia entre
Barcelona i València, i reduir el temps de viatge entre
ambdues ciutats en 30 minuts.
L’alcalde, Alfons Garcia, ha manifestat la seva
satisfacció davant l’anunci de la imminent obertura de
la variant «per tot el que representa estratègicament
per al futur del territori», perquè aquesta infraestructura
«donarà grans potencialitats al nostre municipi»,
segons ha afirmat. L’alcalde ha expressat igualment
el desig que el tramvia que es projecte pugui arribar

també en el futur a l’Hospitalet de l’Infant: «Aquesta és una demanda que hem fet
arribar a l’Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya. El projecte de via verda des de l’estació al baixador de Vandellòs no és
incompatible amb el projecte de tramvia».
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant celebra la
Setmana Mundial de la Lactància Materna
AMB TALLERS, CONFERÈNCIES I ALTRES ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES

Amb motiu de la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, de l’1 al 7
d’agost, l’Ajuntament va organitzar diverses activitats, amb la col·laboració del Campus
Extens de la URV del municipi, del grup Sagessa i de l’Institut Català de la Salut.
El programa d’actes va començar l’1 d’agost amb els parlaments de la psicòloga
Bàrbara Mas i la llevadora Belen Lavilla, coordinadores del Grup de suport a l’alletament
matern del CAP de l’Hospitalet de l’Infant. I tot seguit, Guillem Massot, especialista
en intervenció socioeducativa i terapeuta Gestalt, va impartir la conferència «Què ens
passa als homes quan som pares?» al Centre Cultural Infant Pere. Aquesta xerrada i
el taller «Aplicant el mètode Montessori a casa (els tres primers anys de vida)», del 3
d’agost, dirigit per Roser Bonet, diplomada en magisteri especialitzada en pedagogia
Montessori, van ser les propostes que més èxit van tenir des del punt de vista del
nombre de participants.
La resta d’activitats van consistir en un taller solidari de collarets de lactància, una
sessió de zumba amb bebès a càrrec de l’Àrea d’Esports, una conferència sobre els
bancs de llet materna, a càrrec de la doctora del Banc de Sang i Teixits Núria Vilanova;
i un taller de gimnàstica per a mares, a càrrec de la fisioterapeuta Blanca Solé.
Els diners recaptats amb els tallers solidaris, gairebé 100 euros, es van destinar a
l’Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis (ANES).

El Casal d’avis de
l’Hospitalet fa una
donació a Càritas
El Casal d’Avis de l’Hospitalet de l’Infant ha entregat un
lot d’aliments de primera necessitat a Càritas Parroquial
de l’Hospitalet. La donació està valorada en 622 euros i
prové de les rifes solidàries que es van fer en el dinar de
germanor del Casal d’avis, celebrat el passat 29 de juny,
per Sant Pere.
«Es tracta d’una iniciativa que fa anys que promou el
Casal d’avis per ajudar a la gent del poble que ho està
passat malament», segons ha recordat el nou president
d’aquesta entitat local, Santiago Alcarraz. Així doncs,
aquests aliments s’han repartit entre la seixantena de
famílies del municipi que actualment atén Càritas, segons
ha explicat el seu president, Enrique Fernández.

L’Ajuntament, amb l’Agenda
2030 per al Desenvolupament
Sostenible
El Ple de l’Ajuntament també va aprovar el passat 24 de juliol
la moció presentada pel grup municipal del PP per impulsar i
implementar a nivell local l’Agenda 2030 en tots els aspectes que
puguin ser de competència municipal, amb els vots a favor de
tots els grups municipals excepte la CUP, que va votar en contra.
L’Agenda 2030 és un compromís internacional auspiciat per
Nacions Unides, que consta de 17 objectius i 169 fites d’obligat
compliment per a tots els governs nacionals, autonòmics i fins i
tot locals. Els 17 objectius bàsics «responen a la voluntat mundial
de millorar la qualitat de vida en general i de manera universal. Per
aquest motiu, no se centren exclusivament en objectius destinats
a ser aplicats en el malament anomenat tercer mon, sinó que
inclouen aspectes relatius a la transparència, el medi ambient o la
governança», segons s’explica en el text de la moció.

El municipi se
solidaritza amb
la Ribera d’Ebre
per l’incendi
En la sessió plenària del 24 de juliol, es va aprovar una moció presentada
pel grup municipal d’ERC d’adhesió a la campanya ciutadana #rebrotem
en solidaritat amb la Ribera d’Ebre i les persones afectades pel recent
incendi forestal, amb la incorporació d’una esmena de la CUP per la qual
l’Ajuntament ha destinat 1.000 euros a la campanya. Per mitjà d’aquesta
moció transaccionada entre ERC i la CUP, que es va aprovar amb els vots a
favor de tots els grups municipals, l’Ajuntament es va comprometre també
a expressar públicament i als seus promotors la seva adhesió a aquesta
campanya i a col·laborar amb les iniciatives ciutadanes que es posin en
marxa al respecte. El consistori es va comprometre, a més, a difondre la
campanya (http://rebrotem.cat) entre els veïns i a instar-los a adherir-s’hi.
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Dues noves electrobenzineres a l’Hospitalet de l’Infant
UNA JA ESTÀ EN SERVEI, AL POLÍGON LES TÀPIES; I L’ALTRA HO ESTARÀ AQUESTA TARDOR
A LA ZONA DE LES GRANS SUPERFÍCIES COMERCIALS
Aquest estiu s’ha posat en servei una nova estació per a
la recàrrega ràpida de vehicles elèctrics davant del Viver
d’Empreses d’Idetsa, al polígon industrial Les Tàpies I. Com
la que s’ha instal•lat també a la urbanització dels Corralets de
l’Hospitalet de l’Infant (entre el Mercadona i el Lidl) que, segons
és previst, es posarà en funcionament durant aquesta tardor,
té tres punts de recàrrega de 55 kW, que permeten carregar
el 80% de la bateria d’un vehicle elèctric en només 30 minuts.
Per poder utilitzar-la, els conductors han de registrar-se a
l’aparcament municipal de la Plaça Berenguer d’Entença (de
dilluns a divendres, de 8 a 14 h) i disposar de la targeta de
vehicle elèctric de l’Ajuntament, que es pot recollir en el mateix
aparcament. D’aquesta manera, obtenen un any gratuït per
carregar els seus vehicles. També és vàlida la targeta RFID
d’algun dels altres municipis adherits a l’aliança de municipis
per a la interoperabilitat (Amposta, Barcelona, Cambrils, Lleida,
Reus, etc.) i es pot fer servir l’app EVCharge, com explica la
regidora de l’àrea de Promoció Econòmica, María José Gómez.
Per a la instal•lació d’ambdues noves infraestructures,
la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català
d’Energia (ICAEN), ha concedit una subvenció 80.000 euros a
l’Ajuntament, en el marc del Pla estratègic per al desplegament
d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya
2016-2019 (PIRVEC). Així doncs, el consistori només haurà de
fer-se’n càrrec de la gestió.
Amb aquestes dues noves electrobenzineres ultraràpides, el
municipi disposa ja de tres estacions de recàrrega ràpida per a
vehicles elèctrics (la primera va estrenar-se a l’agost de 2017
a la carretera de Móra número 5 de l’Hospitalet de l’Infant i ha
registrat, a data d’avui, més de 800 recàrregues).

Estat de les propostes guanyadores dels
Pressupostos Participatius de 2019
PROJECTE

COST
PREVIST

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

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

33.000 euros

Pendent de licitació

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
per crear un conjunt instrumental propi.

6.300 euros

Compra realitzada (en el proper
número del butlletí municipal
n’inclourem una fotografia)

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

En execució el 50%

Adequar el pati de l'Escola Valdelors de Vandellòs

Actuació realitzada
majoritàriament (en el proper
número de La Revista us en
donarem més detalls)

25.000 euros
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Gairebé 1.300 inscrits a les visites
guiades al patrimoni d’aquest estiu
EN CONCRET, 943 PERSONES HAN PARTICIPAT EN LES DE L’HOSPITAL DEL COLL DE BALAGUER, UN 9% MÉS QUE L’ANY PASSAT
“Aquestes xifres confirmen que l’Hospi·
tal del Coll de Balaguer és ja un referent
del patrimoni històric i arquitectònic del
municipi”, segons ha apuntat la regidora
de Cultura, Nuria Ortiz. La mateixa regi·
dora també ha destacat els 407 inscrits
en total que hi ha hagut a les visites guia·
des per a famílies, és a dir, a la gimcana a
l’Hospital i a les dues visites noves dirigi·
des a aquest tipus de públic (la gimcana
al Poblat HIFRENSA i la visita a Castelló
i al Molí de l’Oli de Vandellòs, amb tallers
inclosos).
Entrant més en detall, Nuria Ortiz ha
remarcat igualment l’èxit que ha tin·
gut aquest estiu el recorregut en barca
“L’Hospitalet de l’Infant vist des del mar”,
que van fer una cinquantena de perso·
nes (es van exhaurir totes les places).

Roger Saladié
Un total de 1.286 persones han participat aquest
estiu en les nou visites guiades al patrimoni que va
organitzar la Regidoria de Cultura, per al període
comprès entre el 3 de juliol i el 8 de setembre· sis
adreçades al públic general; i tres dirigides a les
famílies (dues més que els anys anteriors).
En concret, 943 persones han pres part en les visi·
tes guiades a l’Hospital del Coll de Balaguer, un 9%
més que l’estiu passat; i 343 en la resta de visites
guiades (a Castelló i el Molí de l’Oli de Vandellòs,
al Poblat HIFRENSA, a les fortificacions republica·
nes 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).

Elena Senao

Continua oberta la
matrícula a l’Aula
Universitària de la UNED
Fins al 23 d’octubre, estarà obert el primer termini per apuntar-se als
estudis de grau (de Geografia i Història; i d’Enginyeria electrònica,
industrial i automàtica; o mecànica; o elèctrica, o de Tecnologia
Industrial) i al curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45
anys de l’Aula Universitària de la UNED de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. El període de matrícula previst per als cursos que ofereix el
Centre Universitari d’Estudis d’Idiomes a Distància (CUID) finalitzarà
el 8 de novembre.
Per formalitzar la matrícula cal adreçar-se al Centre Associat UNEDTortosa, del qual depèn l’Aula, que està situat al c/ Cervantes 17 (a/e:
informacion@tortosa.uned.es; i telèfon: 977443 104/08). També es
pot fer la matrícula online a: www.uned.es

Es reprenen els
cursos de català a
l’Hospitalet de l’Infant
El Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de
Reus i la Regidoria d’Ensenyament han reprès els
cursos trimestrals de català, després del parèntesi
estival. Per als més de quaranta alumnes que s’hi
han apuntat, les classes van començar el passat
24 de setembre a l’antiga escola Àster.
Allí s’impartiran aquest trimestre dos cursos del
nivell Bàsic 1, pensat per a persones que s’inicien
en l’aprenentatge de la llengua catalana; i un curs
de l’Elemental 1, adreçat a persones que saben
expressar-se en català en converses senzilles,
però tenen problemes de correcció i fluïdesa.
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El Festival Internacional
de Guitarra es consolida
LA 3a EDICIÓ, DEDICADA A LA VEU I A LA GUITARRA, ES VA CELEBRAR DEL 24 AL 28 DE JULIOL

El Festival Internacional de Guitarra de
l’Hospitalet de l’Infant, organitzat per la
Regidoria
de Cultura, amb el suport de Comaigua i
de la Diputació de Tarragona, va tancar el
passat 28 de juliol amb un balanç positiu
per la millor resposta del públic i per la
qualitat dels intèrprets que hi van participar.
En aquesta tercera edició, dedicada a la
veu i la guitarra, s’ha registrat un total de
815 assistents als cinc concerts programats del 24 al 28 de juliol al Centre Cultural Infant Pere, i han participat 30 alumnes
d’escoles de música i conservatoris, tant
a les màster classes com al concert en
homenatge al mestre Leo Brouwer amb
motiu del 80è aniversari.
La coordinadora general del festival, Patricia Mercado, el director artístic, Anders
Clemens; i la regidora de Cultura, Nuria
Ortiz, han remarcat el valor pedagògic
d’aquesta proposta, que ha permès posar
en contacte futurs intèrprets amb figures
de referència en el món de la guitarra
i de la música, com és el guitarrista i
compositor Leo Brouwer, i establir vincles
entre centres educatius i, en concret, amb
el Conservatori de Vila-seca com a centre
col·laborador.
També cal destacar l’estrena absoluta a
l’Hospitalet del darrer enregistrament
de Hopkinson Smith, considerat un dels
millors llaütistes del món; i la soprano Mariana Flores, reconeguda com a intèrpret
clau del repertori barroc. El concert que
més públic va aplegar, però, va ser el de
la cloenda, que va omplir tot l’aforament.
Aquest concert va anar a càrrec de la guitarrista de l’Hospitalet de l’Infant,
Anabel Montesinos, juntament amb el
Cor Ciutat de Tarragona, dirigit per Xavier
Pastrana.

El Rústic Festival Familiar de la Masia de
Castelló atrau més de 800 persones
El dissabte 10 d’agost, al poble medieval de Castelló, s’hi van concentrar més
de 800 persones pel XXI Rústic Festival
Familiar, segons ha informat l’Associació Masia de Castelló, l’entitat que
organitza aquest esdeveniment amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Els actes van començar a les 17 h i van
durar fins a la matinada. Per als més
petits, hi va haver jocs tradicionals,
tallers i un espectacle de circ i, com
a atracció principal, el concert de la
famosa pedagoga i musicoterapeuta
Dàmaris Gelabert. També s’hi van oferir
activitats de coaching lúdic, mindfulness i meditació infantil i per a adults; i
diverses actuacions musicals.

els organitzadors, l’Associació Masia
de Castelló amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

El 9 d’agost, la Trobada d’Acordionistes
Un dia abans del XXI Rústic Festival, la
Masia de Castelló va ser l’escenari de la
XVII Trobada d’Acordionistes, a la qual
van assistir unes 200 persones.
Els diners recaptats amb les entrades
es destinaran a la rehabilitació de Cal
Santo de Castelló, tal com han promès

L’Hospital acull un concert del certamen líric Daurada Escena
La soprano rusa Katerina Tretyakova i el pianista barceloní Ricardo Estrada van actuar
el passat 1 de setembre al Teatre-Auditori en el marc de la 3a edició de Daurada
Escna Festival Líric Internacional, en homenatge a Montserrat Caballé. Ambdós van
desplegar el seu talent amb un repetori molt vistós, conegut i popular. El festival va
arrencar el 15 d’agost a Cambrils, amb el concert de les sopranos Núria Vilà, Sara
Bañeras i Anna Farrés i de la pianista Berta Brull; i va finalitzar el 7 de setembre, amb
l’actuació de la soprano Mercedes Gancedo, acompanyada per Viviana Salisi al piano.
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VI Jornada
tècnica de la
Mancomunitat
Nou desplegament
de fibra òptica
PROPERAMENT ES DOTARÀ D’AQUEST
SERVEI A L’ÀREA HIFRENSA-ARENAL DE L’HOSPITALET
Segons és previst, en breu començaran
els treballs d’instal·lació de fibra òptica a
una altra zona del nucli urbà de l’Hospi·
talet de l’Infant: la de l’Auditori-camp de
futbol de l’Arenal (veure el plànol).
El passat 3 de setembre, el Consell d’Ad·
ministració de l’empresa municipal de
promoció econòmica, Idetsa, va aprovar
l’adjudicació d’aquestes obres a l’empre·
sa que va presentar l’oferta més avanta·
tjosa (MODI SL), per un import de gaire·
bé 80.000 euros (IVA exclòs) La previsió
és que els veïns i empresaris d’aquesta
zona puguin estar connectats a l’alta ve·
locitat a finals d’any.
La xarxa de telecomunicacions de nova
generació és operativa, des de l’any 2015,
als polígons industrials Les Tàpies I i II.

A finals de 2016, la fibra òptica va arribar
ja al nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant,
a l’àmbit situat entre el riu Llastres, la Via
Augusta, la carretera de Móra a l’Hospita·
let i la via del tren. I en abril de 2018, el ser·
vei es va estendre a una altra zona el nucli
urbà de l’Hospitalet de l’Infant. En concret,
a la zona que està limitada pels carrers Via
Augusta, Masriudoms, Vandellòs, Jonquet,
Passeig marítim- Plaça Marina, d’en Jau·
me II-Comte Prades i Llastres, fins a con·
nectar amb el port esportiu.
Actualment, Idetsa Operadora de Tele·
comunicacions té més de 500 clients. El
seu objectiu és continuar desplegant la
xarxa de fibra òptica per tot el municipi.
Més informació a:
www.idetsafibra.com
o al telèfon 977820820.

 SECCIÓ EMPRENEDORS

El dissabte 19 d’octubre tindrà lloc la
V Jornada Tècnica de la MIDIT, titu·
lada “Nous escenaris, noves estra·
tègies”, a partir de les 17 h, al Centre
Cultural Infant Pere de l’Hospitalet
(Sala Bonet Castellana). Les perso·
nes interessades a apuntar-se a
aquesta jornada, organitzada per la
Mancomunitat d’Iniciatives pel Des·
envolupament Integral del Territori de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Ti·
vissa i Pratdip (MIDIT), ho poden fer a
través del web www.midit2020.com o
del telèfon 977569030.
Aquesta jornada està adreçada a to·
thom i, especialment, als agents del
sector públic i a les empreses dels
municipis que aplega la Mancomu·
nitat. En aquesta edició, es donarà a
conèixer l’experiència de reconversió
turística de Lloret i l’estratègia terri·
torial de la Conca del Ripoll i la Rie·
ra de Caldes. L’objectiu, una vegada
més, és generar un espai de reflexió
conjunta per al sector públic i privat
del territori, perquè debatin sobre
els sectors estratègics; i s’afavoreixi
l’impuls d’iniciatives econòmiques.

s’han llançat al món de l’emprenedoria i ara són els propietaris de
l’empresa Làctics Portella, dedicada a elaborar, artesanalment, i
comercialitzar formatges de cabra.
I aquest és el seu factor diferencial, la matèria primera. Els for·
matges són 100% de cabra i la llet procedeix d’un productor de
Rasquera que té un ramat de cabres d’una raça autòctona de la
zona. «Els seus animals compten amb tots els certificats veteri·
naris i això també ens permet elaborar formatges amb llet crua,
sense pasteuritzar», explica el Jesús. D’altra banda, també afirma
que van descartar fer-ho amb llet de vaca, perquè no és un animal
típic d’aquesta zona.
A dia d’avui, produeixen uns 120 quilos de formatge a la setmana
entre fresc, semicurat, curat i brossat, més conegut com a mató,
la seva especialitat. Els venen a petits comerços de les Terres de
l’Ebre i del Camp de Tarragona.

LÀCTICS PORTELLA: FORMATGES
ARTESANS 100% DE CABRA
Al Jesús Mora la passió per elaborar formatges li ve de ben petit.
«El primer formatge que vaig fer va ser amb l’ajuda d’una veïna
dels meus pares, fa dotze o tretze anys. Ella em va ensenyar la
tècnica», confessa. Des de llavors en va seguir elaborant a casa,
per a consum propi. Enguany, ell i la seva germana, Meritxell Mora,

El Jesús va estudiar Ciència i Salut animal. Un cop va acabar la
carrera, va decidir tornar al seu poble, Vandellòs, i formar-se com
a formatger. La Meritxell, també de Vandellòs, es va incorporar al
projecte de seguida.
L’empresa Làctics Portella està ubicada a una nau del Viver Tec·
nològic del polígon industrial Les Tàpies de l’Hospitalet de l’Infant.
Les seves aspiracions futures són créixer en productivitat, sense
industrialitzar-se, mantenint l’essència de qualitat i de proximitat; i
també elaborar un nou tipus de formatge: el blau de cabra.
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L’Hospitalet
acollirà la XVIII
Jornada
Gresol
D’OCTUBRE
AQUESTA TROBADA
DE REFERÈNCIA
DINS EL TEIXIT
EMPRESARIAL
CATALÀ S’HI
CELEBRARÀ EL 24
D’OCTUBRE

El dijous 24 d’octubre se celebrarà a
l’Hospitalet de l’Infant la XVIII Jornada
Gresol, sota el títol “Empresa i talent”.
A aquesta jornada és previst que hi
assisteixin més de 250 persones,
segons ha informat la Fundació Gresol,
l’organitzadora, amb el suport de
l’Ajuntament.
Les Jornades Gresol són un punt de
trobada anual entre els empresaris i

personalitats rellevants dins l’àmbit
polític, econòmic, social i cultural.
Aquestes jornades s’han convertit ja
en una trobada anual de referència
dins el teixit empresarial català. A
través de diverses taules de debat i un
dinar col·loqui, els empresaris aporten
els seus punts de vista diversos i
participen en un debat enriquidor
sobre l’actualitat econòmica, política
i social.

EL PROGRAMA
La Jornada s’iniciarà al Teatre Auditori a les 9 h amb l’acte inaugural, a càrrec del
president de la Fundació Gresol, Emili Correig; el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró; i l’alcalde,
Alfons Garcia. A continuació tindran lloc quatre taules rodones: sobre “Economia
i Empresa”, “Indústria 4.0”, “Nous reptes en turisme”; i “Energia i sostenibilitat am·
biental”. Entre els ponents, destaquen: Santiago Niño-Becerra, un dels economis·
tes més mediàtics del país (a la fotografia); el consultor i empresari Pere Brugal,
ex directiude Tesla, Nike, Levi’s o Pronovias; Fernando Aldecoa, director general
de PortAventura World; i David Font, director de l’Agència Catalana de Turisme.
També hi haurà una conferència a càrrec de Felix Finkbeiner, que l’any 2007, amb
només 9 anys, va fundar la iniciativa «Plant for the Planet», per combatre el canvi
climàtic. Més detalls a: www.gresol.org
El preu de la inscripció és de 200 euros, però per als veïns del municipi és de 50
euros. Les persones interessades a participar en la jornada heu de posar-vos en
contacte amb Idetsa (977 820 820 /idetsa@idetsa.net).

Èxit de la 1a Fira Multisectorial
Coincidint amb el Mercat Medieval i amb la Setmana Catalana
de Vela-Gran Premi de la Generalitat de Catalunya, els dies 7
i 8 de setembre també va celebrar-se a l’Hospitalet de l’Infant
la 1a Fira Multisectorial. Una iniciativa de l’Associació d’Em·
presaris de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (ADE), que va
comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament i de l’empresa
municipal de promoció econòmica Idetsa; i amb el suport de
l’Associació de Comerços (ACHV) i l’Associació de Restaura·
ció i Hoteleria (ARH) del municipi.
«La intenció era aprofitar el flux de gent d’aquell cap de set·
mana per obrir un punt de trobada entre professionals i clients
i entre els diferents agents del territori, on establir sinergies i
multiplicar possibilitats de fer negocis», segons ha explicat el
president de l’ADE, Josep Joan Domènech.
Domènech ha fet un balanç positiu de la fira, que va ubicar-se
a la zona d’aparcament situada entre el carrer Masriudoms i
la plaça Berenguer d’Entença de l’Hospitalet i va incloure di·
vuit expositors, majoritàriament del sector serveis i indústria.

I és que, tal com ha argumentat, va servir a les empre·
ses participants per donar a conèixer els serveis que
ofereixen, per fer contactes amb possibles clients i, en
alguns casos, per vendre. La fira, a més, ha despertat
l’interès d’altres empresaris per participar en la propera
edició.
La regidora responsable de l’Àrea de Promoció Econòmi·
ca de l’Ajuntament, Maria José Gómez, ha valorat de ma·
nera molt positiva el fet que l’ADE hagi proposat endegar
aquest nou projecte público privat, que ha nascut amb la
voluntat de tenir continuïtat i d’anar-se consolidant any
rere any.
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Les oficines de Turisme han atès més de 17.000
consultes aquest estiu
L’OCUPACIÓ MITJANA EN ELS ESTABLIMENTS TURÍSTICS DEL MUNICIPI HA SUPERAT EL 70%
Més de 17.000 consultes han estat ateses entre els tres punts
d’informació turística que hi ha al municipi. En concret, s’han atès
17.164 persones, sent l’oficina de Cal Forn la que n’ha aglutinat
la major part, amb gairebé un 65% del total. El punt d’informació
situat al passeig Marítim, a la platja de l’Arenal, s’ha consolidat,
amb un 25 % de les consultes totals rebudes; i el punt d’informa·
ció situat al Port Esportiu n’ha acollit un 10%.
Tot i les bones dades d’afluència, es manté un descens sostin·
gut iniciat l’any passat, la qual cosa indica un canvi de tendèn·
cia respecte les xifres rècord assolides l’any 2017. Es manté el
mes d’agost com el mes que concentra més consultes, tot i que
s’apunta una tendència creixent el mes de setembre. Aquest fet

corrobora una estirada de la temporada turística al final de
l’estiu.
La procedència dels visitants és de l’Estat espanyol majori·
tàriament (61%), i es mantenen els percentatges dels anys
anteriors. De fora de l’Estat, els visitants francesos són els
majoritaris, seguits, en percentatge menor, dels alemanys i
dels anglesos. Els turistes catalans representen el gran gruix
de visitants estatals. Els turistes procedents de l’eix de l’Ebre,
principalment aragonesos, completen el gruix de visitants es·
tatals.
El perfil de turista que ens visita és principalment familiar,
d’entre 30 i 40 anys amb fills i a la recerca de platja i de les
activitats que es fan al municipi. El senderisme i les activitats
nàutiques són també les consultes més sol·licitades, així com
informació dels municipis del voltant.
Els nostres visitants s’allotgen preferentment en apartaments
de lloguer i segones residències, seguits per càmpings i hote·
ls. L’ocupació mitjana en els establiments turístics del munici·
pi entre el juny i la primera quinzena de setembre ha estat per
sobre del 70%, sent l’agost el mes amb una ocupació màxima,
entre el 90 i el 100%.

Les xarxes socials de Turisme creixen en nombre de seguidors
La xifra de seguidors de la pàgina de Facebook de Turisme de l’Hospi·
talet de l’Infant i la Vall de Llors s’ha incrementat un 289 % en només 3
anys. De fet, el perfil de turisme de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
a facebook ha multiplicat per 4 els seguidors en aquesta pàgina passant
de 2.970 a 11.700 en un període que va del 2016 al 2019. En aquests
moments, la pàgina de Facebook de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors és la sisena en nombre de seguidors de les principals pàgines de
localitats turístiques de tota la demarcació de Tarragona només supera·
da per l’Ametlla de Mar, Tarragona, Salou, Cambrils i Montblanc.
Un creixement similar l’ha protagonitzat el canal d’Instagram del depar·
tament de Turisme del municipi. En aquest sentit, en 3 anys, la xifra de
seguidors de la pàgina d’Instagram de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant
i la Vall de Llors s’ha incrementat un 1.574 %. S’ha passat de tenir només
220 seguidors l’any 2016 a estar a un pas d’arribar als 4.000 seguidors.
A Instagram, tot i l’important creixement dels darrers anys, el municipi

EVOLUCIÓ SEGUIDORS FACEBOOK 2016-2019

encara no ocupa una posició capdavantera respecte els principals
referents turístics. No obstant això, està davant d’altres ciutats amb
molta més població com Reus, Valls, El Vendrell o Torredembarra.
Aquest creixement exponencial de les xarxes socials de turisme
s’ha aconseguit gràcies a una estratègia de continguts planificada.
D’aquesta manera s’ha fomentat la interactivitat amb els seguidors
de les diferents plataformes amb iniciatives com el concurs de la
‘Foto del Mes’, en què les imatges escollides il·lustren el calendari
municipal; i el concurs d’Instagram del Pessebre dels Estels que en·
guany arribarà a la seva quarta edició, entre d’altres iniciatives.
D’altra banda, des del departament de Turisme de l’Ajuntament tam·
bé s’han creat nous perfils a les xarxes socials per explicar les activi·
tats i riqueses de la destinació. En aquest sentit, es disposa de canal
a Twitter, Flickr (fotografia) i You Tube (vídeo).

EVOLUCIÓ SEGUIDORS INSTAGRAM 2016-2019
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El V Campionat del Món de Ciclisme per a Poli·
cies va disputar-se a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant del 20 al 22 de setembre, en les modalitats
de contrarellotge individual, ruta i BTT. En aquesta
competició hi van prendre part més de 250 mem·
bres dels cossos i forces de seguretat de sis paï·
sos (Espanya, França, Bèlgica, Holanda, Lituània i
Portugal).
El Campionat va començar el divendres amb la
prova de contrarellotge individual a l’avinguda Via
Augusta de l’Hospitalet, on el dissabte va arrencar
també la prova de ruta. La darrera prova, la de BTT,
va tenir com a escenari el poble de Vandellòs.

El Mundial de Ciclisme per a
Policies, al nostre municipi
HI VAN COMPETIR MÉS DE 250 MEMBRES DELS COSSOS I FORCES DE
SEGURETAT DE SIS PAÏSOS, DEL 20 AL 22 DE SETEMBRE

Aquest esdeveniment el va organitzar Promoe·
vents Club Esportiu, amb el suport de la Federació
Catalana de Ciclisme, la Federación Española de
Ciclismo i l’Ajuntament. Aquest és el segon cam·
pionat de ciclisme rellevant que acull enguany el
municipi, després del Campionat de Catalunya
de Contrarellotge Individual del 27 d’abril. El 15
de desembre, a més, Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant també serà l’escenari de la Copa Catalana
de Ciclocross, tal com ha destacat el regidor d’Es·
ports, Diego Garcia.

L’HOSPITALET, SEU DE LA
SETMANA DE LA VELA CATALANA
La XXXII Setmana de la Vela Catalana- Gran Premi de la
Generalitat de Catalunya es va celebrar els dies 7 i 8 de se·
tembre en aigües de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i va
comptar amb la participació de més de 240 regatistes arri·
bats de més de 30 clubs de Catalunya, València i Santander.
Giulio Zunino (CN Vilanova) i Daniel García de la Casa (CN El
Masnou) es van proclamar guanyadors absoluts d’aques·
ta gran festa esportiva de la vela catalana, que per segon
any consecutiu van convertir el nostre municipi en la capital
nàutica del litoral català durant un cap de setmana.
El lliurament de premis va estar presidit per l’alcalde, Alfons
Garcia; el delegat del Govern de Catalunya a Tarragona, Òs·
car Peris; el president del CN Hospitalet-Vandellòs, Lluís Coll;
i el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres.

La regata va ser organitzada pel CN L’Hospitalet – Vandellòs i la Federació
Catalana de Vela, amb el suport del Consell Català de l’Esport de la Generali·
tat de Catalunya i l’Ajuntament.

OBERTA LA INSCRIPCIÓ A LA NOVA OFERTA D’ACTIVITATS ESPORTIVES
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha obert
ja les inscripcions per a les activitats es·
portives de la temporada tardor-hivern
2019/20 que es duran a terme del 30 de
setembre al 30 de maig de 2020. L’oferta
d’activitats és molt variada i està dirigida
a totes les edats, des de nadons fins a
persones d’edat avançada. Inclou cursos
de natació i de tennis i pàdel, activitats
poliesportives (minihandbol, bàsquet i

futbol sala); i l’activitat específica per a
infants (el paquet de natació + psicomo·
tricitat i jocs) i per a adults (gimnàstica
de manteniment i Pilates). A més, grà·
cies a la col·laboració del Club Centre
Excursionista Serres del Mestral, l’Àrea
d’Esports també brinda als nens i nenes
l’opció anomenada «Esports de natura»,
que consisteix en una iniciació a l’esca·
lada, a l’orientació i al running. I a això cal

afegir-hi les activitats dirigides que s’ofe·
reixen durant tot l’any (aeròbic, aiguagim,
step, cicling, tonificació, etc.).

i

Més informació i inscripcions,
al poliesportiu de Vandellòs i a
la Piscina Municipal Coberta de
l’Hospitalet de l’Infant (telèfon
977 820 523).
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LA 9A EDICIÓ DE VANDEKAMES APLEGA 600 PARTICIPANTS
ES VA CELEBRAR A VANDELLÒS EL 3 D’AGOST AMB NOUS RECORREGUTS
Unes 600 persones van
prendre part en la 9a
edició de Vandekames,
l’esdeveniment espor·
tiu de muntanya pensat
per gaudir en família que
se celebra a Vandellòs.
Aquest és el nombre to·
tal de persones que el
dissabte 3 d’agost van
participar en les diferents
modalitats de curses i
caminades organitza·
des pel Centre Cultural,
Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs (CCERV) i pel
Club Centre Excursio·
nista Serres del Mestral,
amb el suport de l’Ajun·
tament, de la Diputació
de Tarragona i de diver·
ses empreses privades.
Després de 02:43:47,
Pol Vilà, del Club Espor·
tista l’Areny, va ser el

primer a creuar la meta
de la cursa negra, pun·
tuable per al Circuit de
curses per muntanya
del Camp de Tarrago·
na, de 24 km i 1.800 m
de desnivell positiu. La
guanyadora de la cate·
goria femenina va ser
Mercedes Arcos, del
Club Muntanyenc Sant
Cugat, amb un crono
de 03:10:04 (va quedar
7a en la classificació
general). Els campions
locals, del Club Centre
Excursionista Serres de
Mestral, van ser David
O’Callaghan, 5è en la
general, amb un temps
de 03:04:02; i Mayte
Colmenarejo, 3a en la
categoria femenina i
18a en la classificació
general, amb un temps
de 03:30:27.

Blanca de la Sotilla
En la cursa roja o ex·
press, també puntuable
per al circuit tarragoní,
de 16 km i un desnive·
ll positiu de 1.000 m,
es va imposar David
Guimerà, del club A.D.
Maestrazgo-Portell Tu·
risme, amb 01:43:39,
en la categoria mascu·

LA PLATJA DE L’ARENAL S’OMPLE
AMB 360 TRIATLETES

Blanca de la Sotilla

Més de 300 participants, en la
Cursa popular de l’Hospitalet
Més de 300 persones van disputar la XII
Cursa popular de l’Hospitalet de l’Infant,
que va organitzar l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament per al diumenge 28 de juliol:
153 van completar el recorregut llarg, de
4,8 km; i 170, el recorregut curt, de 900
m, que no tenia caràcter competitiu.
Amb un temps de 00:15:17, Pedro Vega,

del club San Ildefonso Mediolanum, va
ser el guanyador absolut de la prova. En
la categoria femenina, la vencedora va
ser Paula Hritiuc, del FC Barcelona, amb
un crono de 00:19:18. Els primers atletes
locals van ser Mayte Colmenarejo, en la
categoria femenina; i Jordi Núñez, en la
categoria masculina.

lina; i Alexandra Rueda,
en la categoria femeni·
na, amb 01:53:49. Els
campions locals van ser
Garikoitz Arrillaga, amb
02:11:36; i Maria Barce·
ló, amb 02:37:04. La 9a
edició de Vandekames
va incloure també dues
caminades no competi·

Més de 350 triatletes van
participar el diumenge 1
de setembre en el Triatló
de l’Hospitalet de l’Infant,
uns 150 més que l’any
passat. En aquesta terce·
ra i darrera prova del cir·
cuit Just Tri by freshwa·
ve®, iniciat a Tarragona
el passat 25 de maig i
posteriorment a Cambrils
el 9 de juny, hi van com·
petir tres atletes d’elit que
han estat campions d’Es·
panya: Dolça Ollé, Anna
Flaquer i Albert Parreño,
que es van emportar la
victòria en les seves res·
pectives modalitats.
Pel que a les modalitats,
el Triatló de l’Hospitalet

tives (la groga i la blava)
i curses infantils.
Durant el lliurament dels
premis, que van incloure
un trofeu de fusta obra del
Josep Gavira, es va fer un
agraïment als més de 150
voluntaris. Més detalls a:
www.vandekames.com

va incorporar-ne una de
més, a diferència dels
triatlons de Tarragona i
Cambrils (la short, que
es va afegir a l’olím·
pica, l’sprint i la super
sprint). El tret de sortida
es va donar a la Plat·
ja de l’Arenal, des d’on
els triatletes van nedar
inicialment per encarar
després el circuit de bi·
cicleta per l’N-340. Un
privilegiat sector de cur·
sa a peu al llarg del Pas·
seig de l’Arenal va ser el
darrer repte dels parti·
cipants abans de creu·
ar l’arc d’arribada. Més
informació i resultats a
www.justri.es
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Aprovat inicialment el plànol
de delimitació de les mesures de
prevenció d’incendis forestals
VA SER UN DELS ACORDS
PRESOS EN LA SESSIÓ PLENÀRIA
DEL PASSAT 24 DE JULIOL
El ple de l’Ajuntament ha apro·
vat inicialment el plànol de deli·
mitació de les mesures de pre·
venció dels incendis forestals al
municipi, amb els vots a favor
del PSC, de JxCat, d’ERC, de Cs
i del PP; l’abstenció de la FIC i el
vot en contra de la CUP.
Per a la redacció d’aquest plànol, que inclou les urbanitzacions, els nuclis de població, les
zones de sòl urbà i les edificacions i instal·lacions on es troben persones, animals o béns
situats a menys de 500 m de la massa forestal, el consistori ha comptat amb l’assistència
tècnica de la Diputació de Tarragona. L’objectiu d’aquest plànol és identificar i determinar
els subjectes obligats a la realització de la franja de protecció dins el terme municipal; així
com determinar les fases d’execució dels treballs que cal efectuar per complir les obliga·
cions establertes per la Llei 5/2003. El document també conté les característiques tècni·
ques que han de tenir les franges de protecció.
Un cop aprovat inicialment el plànol de delimitació, aquest document es va sotmetre a infor·
mació pública i es va trametre a la Direcció General de Forests del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. En el període d’informació
pública, que va finalitzar el passat 2 de setembre, es van presentar dues al·legacions. Un cop
resoltes, el document tornarà a ser sotmès a la votació del ple, per la seva aprovació definitiva.
L’aprovació d’aquesta delimitació és obligatòria per als municipis declarats zona d’alt risc
d’incendi, com és el cas de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que, a més, es troba íntegra·
ment dins del perímetre de protecció prioritària de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell.
Treballs de neteja de camins
El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament ha seguit treballant en la neteja de camins
i boscos del municipi per evitar incendis i adequar les vies més transitades. Així doncs, per
exemple, en els últims mesos ha arranjat el camí dels Taixos fins a la bassa contraincendis,
amb la subvenció de la Generalitat de Catalunya finançada en part a través del fons FEDER.
També ha formigonat les pujades més fortes del camí de l’Aigua al Coll, en aquest cas, amb
recursos propis i amb una subvenció del Consell Comarcal del Baix Camp procedent de la
Diputació de Tarragona; i ha habilitat franges de protecció contraincendis a la zona de l’er·
mita de Sant Roc, igualment amb recursos propis i de la Diputació.
La Generalitat de Catalunya, per la seva banda, ha començat a executar recentment un pro·
jecte de franges de protecció contraincendis a les zones del Motarro i del Coll de Roig fins
al camí de Gavadà.
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.

Més de 2.000
euros recaptats
amb la Setmana
de la Joventut
Solidària
Amb més de 2.000 euros recaptats va fi·
nalitzar el 14 d’agost la Setmana de la Jo·
ventut Solidària, que es celebrar al nostre
municipi. En el marc d’aquesta Setma·
na, la Regidoria de Joventut va preparar,
amb la col·laboració de les regidories de
Cultura i d’Esports, i de diferents entitats
i empreses locals, diverses activitats en
benefici d’ANES, l’Asociación Nacional de
enfermos de Sarcoidosis.
El programa d’activitats va incloure bere·
nars i esmorzars solidaris, una caminada
popular i mindfulness fins a la Cova del
Gat, una sessió de ioga, un joc de rol i
el sorteig de diversos lots de productes
donats per diferents establiments i em·
preses del territori a Ràdio l’Hospitalet de
l’Infant. La major part de la recaptació,
però, es va aconseguir en l’acte estrella: la
Gran Festa i sopar solidari Tamarikitanga
2019 (en la foto).

Nou programa d’activitats juvenils
Aquest mes d’octubre els
casals de joves han es·
trenat un nou programa
d’activitats. Fins al mes de
desembre, a l’Espai Jove
de l’Hospitalet, es brinda
al col·lectiu jove: cuina de
supervivència, els dilluns;
club de lectura amb be·

renar, els dimarts; tallers
de manualitats, els dime·
cres; meditació, els dijous;
i campionats de FIFA PS4,
els dissabtes. I al Casal de
Joves de Vandellòs, hi ha
«pel·li i crispetes», els di·
vendres; i cuina de supervi·
vència, els dissabtes.

A més, Regidora de Joventut
ha programat «els dissabtes
creatius»: una masterclass
en què podrà prendre part el
públic jove-adult un dissabte
al mes pel matí. La master·
class d’aquest mes d’octubre
consistirà en un taller de pin·
tura botànica; la del mes de

novembre, en un taller de per·
cussió corporal; i la del mes
de desembre, en un taller en
què els participants podran
fer-se la seva pròpia joia.
Més detalls, en la pàgina
de Facebook de Joventut
Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
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CATUKRA
Presidenta: Valentyna Rachok
Secretària: Iolanda Sancho Gamella
Tresorera: Iolanda Alcarraz Bonfill
Vocals: Maria Dolors Domènech Jardí
Facebook: Grup-dAcordionistes-Catukra
Instagram: a.catukra
Telèfon: 639347677
Nombre socis: 48
Data de constitució: 15 de març de 2019
Quota: Gratuïta
Catukra, Associació d’acordionistes de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant va néixer de la mà de diverses alumnes i exalumnes
de l’Escola Municipal de Música que volien compartir la seva
passió per l’acordió i donar-lo a conèixer. Amb l’objectiu de fo·
mentar la cultura artística i musical vinculada a aquest instru·
ment, fan actuacions musicals. Fora del municipi, han actuat
per Lleida, a Albi, a Arsèguel, on cada any se celebra una troba·
da internacional d’acordionistes; al paranimf de la Universitat
de Cervera; i dins de la província, a Tivissa, el Molà, Capçanes
i Montbrió del Camp i ens molts actes organitzats al nostre
municipi, com per exemple en la Trobada d’acordionistes de la
Masia de Castelló o en actes benèfics i socials com ara els de
la Marató de TV3.
El grup està integrat per acordions cromàtics, un baix i percus·
sió; i els alumnes i ex alumnes de l’Escola Municipal de Música
que el conformen té un repertori molt variat, que inclou peces
de música clàssica, tradicional, rock català i bandes sonores
de pel·lícules.
I és que, segons apunta la presidenta de l’entitat, Valentyna
Rachok, «l’acordió és un instrument de vent que tot i que a
Catalunya és conegut com un instrument tradicional, és apte
per tocar qualsevol estil musical, des de música popular fins
a clàssica, contemporània, antiga, moderna i jazz blues. «Té
una gran potència sonora i la capacitat de combinar melodia
amb una base harmònica en un únic instrument», argumenta.
Catukra, l’única agrupació instrumental a la demarcació tarra·
gonina que té com a element principal l’acordió, està oberta a
totes les persones que tinguin un mínim coneixement de l’ins·
trument i vulguin formar-ne part.

CUINA

Cards i gírgoles
de card amb salsa
d’ametlles
i pinyons
Cuinera: Ricardo Luengo
Establiment: Bar Dantis

Ingredients
Per a quatre pe
rsones:
- 600 g. de card
s cuits
- 20 g. pinyons
crus
- 40 g. d’amet
lles crues
- 10 g. de farin
a
- 100 ml. de lle
t
- 4 grans d’all
- 100 g. de gírg
oles de card

		
Elaboració

Primer de tot,
escalfem els ca
rds amb
l’aigua amb qu
è els hem cuit
i
n’hi afegim
una mica més
. Al mateix tem
ps
, posem
els alls laminat
s a enrossir i qu
an
un color grogue
agafen
nc, hi afegim el
s bolets
trossejats i els
sofregim una
mica. Piquem
les ametlles i el
s pinyons en un
morter i
tot seguit hi af
egim els alls i
el
s
bo
sofregim una
lets i ho
mica. Hi afegim
la farina i ho
remenem, vigi
lant que no s’en
ganxi.
Per últim, hi tir
em la llet i rem
enem per
aconseguir un
a textura com
si fos una
beixamel i ho
rectifiquem de
sal i pebre.
Si veiem que la
salsa està mol
t espessa,
hi afegim una
mica d’aigua de
ls cards.
Finalment, hi af
egim els cards
ja calents
i deixen que s’
estofi tot dura
nt uns mi·
nuts. Rectifiqu
em de sal i ja es
tà llest per
menjar!
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LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO

LEO BROUWER, MÚSIC
El III Festival Internacional
de Guitarra de l’Hospitalet de
l’Infant va retre homenatge, el
passat mes de juliol, a aquest
compositor, director orques·
tral, guitarrista, investigador,
pedagog i promotor cultural
cubà de 80 anys, que figura
entre els més reconeguts
músics del moment. És mem·
bre d’Honor de l’International
Music Council de la UNESCO,
ha conduït més de cent vint
orquestres simfòniques i
agrupacions de cambra de tot
el món; posseeix una disco·
grafia amb la seva música que
supera els vuit-cents cinquanta
registres i un catàleg de més
de tres-centes cinquanta obres
que abasta gairebé tots els
gèneres i formes musicals; i té
més de tres-centes distincions
internacionals artístiques i
acadèmiques.
Com van ser els seus inicis?
La meva història és la d’un
músic autodidacta que no
disposava de diners per anar

als conservatoris i comprar les
partitures. Llavors em vaig fer
amic de l’amo de la casa de la
música per veure les partitures
i d’aquesta manera vaig desen·
volupar una memòria fotogràfi·
ca important, les memoritzava
i això em va ajudar després a
crear una oïda especial. Podia
saber si una composició que·
daria bé sense necessitat de
comprovar al piano les notes,
i més tard em va servir per ser
director d’orquestra.
Tenia clar que volia ser
músic?
Sí, però no sabia si només
seria un aficionat. Vaig
començar estudiant arqui·
tectura, no per vocació sinó
per donar-li gust a la meva
família. Com sóc orfe, ells
pensaven que un arquitecte
o un enginyer tenia un futur
molt més brillant que el d’un
músic. Però no va funcio·
nar, perquè de seguida vaig
començar a treballar com a
músic. Aquest és el principi,

però la seriositat de l’estudi
musical, va fer que m’inte·
ressés per la literatura i per
la pintura, que em va servir
per estar un temps com crític
d’arts plàstiques. Després
vaig ser professor de compo·
sició, de contrapunt i fugida a
diferents conservatoris. Això
em va servir per formar la pe·
núltima versió de l’orquestra
simfònica nacional de Cuba.
Després de diferents voltes
pel món, vaig fundar l’orques·
tra simfònica a Còrdova, aquí
a Espanya, i continuo compo·
nent matí, tard i nit.
Quin és el secret de l’èxit?
Jo crec que he treballat
moltíssim i molt a fons, no
per convertir-me en un músic
famós ni molt menys, no
m’interessa, sinó per fer bé
les coses. Sempre s’han de
tenir projectes. Ara ja només
escric per encàrrec. Em
demanen música diferents
organitzacions, solistes, intèr·
prets, però no paro mai.

Ha canviat molt el panorama
musical?
Crec que s’ha mecanitzat
molt. Abans el músic era una
espècie d’home integral, com
un saltimbanqui: dirigia, com·
ponia i tocava molts instru·
ments. Ara, un escriu música
només per cinema, un altre
només toca el piano i aquesta
especialització va esterilitzant
i compartimentant aquesta
disciplina que és l’art creatiu.

La Televisió de
Vandellòs, a Instagram!
A principis del mes de setembre, la Televisió de Vandellòs va estre·
nar-se a Instagram (tvvandellos), amb l’objectiu de seguir sumant
presència a les xarxes socials. Els seguidors d’aquest compte, po·
den veure fotografies, fetes pels mateixos periodistes d’aquest mit·
jà de comunicació local; i també «lives», és a dir, retransmissions en
directe d’actes que s’organitzen al municipi. L’ambient del Mercat

Medieval, l’entrega de premis del Triatló
de l’Hospitalet de l’Infant o l’inici de la Fes·
ta Major de Vandellòs són tres exemples de moments que es van
oferir amb el «Live» d’aquesta xarxa social. Així doncs, actualment
ja podeu seguir a la TVV per Facebook, Twitter i Instagram, amb
continguts diferents en cadascuna de les xarxes.

Novetats en el magazín de la Ràdio
Aquesta nova temporada, el magazín “El Quiosc” de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant incorpora direc·
tes, amb la Sílvia Roman des de diferents punts del municipi cobrint temes d’actualitat; i dues
seccions noves, a càrrec de l’Ariadna de la Calle: «Mil·lennials», en què ens aclareix què volen
dir moltes paraules que utilitzen les noves generacions; i “Sèries”, en què parla de les novetats
de les sèries més populars. En Xavier Martínez també hi estrena una altra secció en què dona
consells de protocol aplicables a la vida diària.
A més, el magazín continua donant a conèixer la trajectòria professional de veïns amb la secció
“l’Aprenent”; i la nacionalitat d’uns altres amb “La Volta al món”.
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POBLACIÓ
Dades actualitzades 13/09/2019
L’Hospitalet de l’Infant 5.502
Vandellòs 796
Masriudoms 112
Vanessa Park 128
Masboquera 79
L’Almadrava 45
Població disseminada 20
Total 6.682

DEMOGRAFIA

HORARI BUS MUNICIPAL- VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
HORARI D’HIVERN: DEL 12 DE SETEMBRE DE 2019 AL 21 DE JUNY DE 2020

PARADA

DISSABTE
I DIUMENGE

DE DILLUNS A DIVENDRES

VANDELLÒS
(Benzinera)

8.05

9.05

10.22

12.10

13.40

15.22

16.35

17.38

18.50

9.00

10.55

12.05

VANDELLÒS
(Can Moquet)

8.07

9.10

10.25

12.12

13.42

15.25

16.36

17.40

18.52

9.02

10.57

12.07

MASBOQUERA

8.08

9.12

10.28

12.15

13.45

15.30

16.40

17.42

18.55

9.05

11.00

12.10

MASRIUDOMS

8.10

9.15

10.32

12.20

13.50

15.35

16.42

17.45

18.57

9.10

11.05

12.15

VANESSA PARK

8.15

9.17

10.35

12.22

13.55

-

16.45

-

-

9.15

-

-

-

-

-

12.25

14.05

-

-

17.50

-

-

-

-

URB. INFANT

8.20

9.25

10.45

12.30

14.10

15.40

16.55

17.55

19.00

9.20

11.10

12.25

INSTITUT BdE
C/ Ramon Berenguer IV

8.25

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

CASA DE LA VILA

8.30

9.30

10.50
11.25

12.35

14.20

15.45

17.00

18.00
18.30

19.05

9.25

11.15
11.45

12.30

PLAÇA BERENGUER

-

-

-

-

-

-

-

18.31

19.06

-

-

12.35

PORT ESPORTIU

-

9.35

-

-

-

-

-

-

-

9.35

-

12.40

ZONA ÀSTER (Piscina)

-

9.45

11.30

13.00

14.30

15.55

17.08

-

-

9.45

-

12.50

L’ALCANTARILLA
(L’Arenal)

-

9.46

11.31

13.01

14.31

15.56

17.09

-

-

9.47

-

12.53

CÀMPING
(Templo del Sol)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.50

L’ALMADRAVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.05

POL. IND. LES TÀPIES

12.55
-

13.10

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.05

-

13.10

CÀMPING
(Templo del Sol)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.20

-

13.25

L’ALCANTARILLA
(L’Arenal)

-

9.46

11.31

13.01

14.31

15.56

17.09

-

-

10.22

-

13.27

ZONA ÀSTER (Piscina)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.25

-

13.30

-

.

-

-

-

-

-

-

-

9.50

11.35

13.10

14.35

15.58

17.12

18.31

19.06

10.30

11.46

13.35

8.32

9.55

11.40

13.15

14.40

16.00

17.15

-

-

10.35

-

13.40

-

-

-

-

15.00

-

-

-

-

-

-

-

URB. INFANT

8.35

10.00

11.45

13.20

15.05

16.05

17.20

18.35

19.10

10.40

11.50

13.45

8.40

10.05

-

-

-

-

-

18.36

-

-

-

POL. IND. LES TÀPIES

-

VANESSA PARK

-

-

11.50

-

15.10

-

17.25

-

-

-

11.53

-

MASRIUDOMS

8.45

10.10

11.55

13.25

15.15

16.10

17.30

18.40

19.15

10.45

11.55

13.50

MASBOQUERA

8.50

10.15

12.00

13.30

-

16.13

17.33

18.43

19.17

10.50

12.00

13.55

VANDELLÒS (Can
Moquet)

8.53

10.18

12.03

13.33

15.20

16.15

17.35

18.45

19.19

10.53

12.03

13.58

VANDELLÒS (Benzinera)

8.55

10.20

12.05

13.35

15.22

16.18

17.38

18.50

19.20

10.55

12.05

14.00

PORT ESPORTIU
PLAÇA BERENGUER
CASA DE LA VILA
INSTITUT BdE C/
Ramon Berenguer IV

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:
Marc Nomen Escoda, 05/07/2019
Aitana Benítez Caballero, 04/08/2019
Greta Lavín Pau, 01/09/2019
DEFUNCIONS:
Francesc Lluís Llobet Roca, 16/07/2019
Aurora Ferrer Bielsa, 19/07/2019
Alfredo Corbella Trull, 22/07/2019
Miguel Angel Roldan García, 26/07/2019
Josep Bonfill Espelta, 01/08/2019
Ambrosio Cancer Garcia, 03/08/2019
Enriqueta Castellnou Vernet, 07/08/2019
Amalia Jiménez Jiménez, 12/08/2019

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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La pregonera, Mari Carmen Alonso, amb les autoritats. Foto: Assum Llop
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Participants del Campionat de natació de Vandellòs. Foto: Roger Saladié
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Fent cua a la font de la Plaça de Dalt de Vandellòs, davant de Ca la Martina. Fotografia de l’any 1955 cedida per Elisabeth Lissner a l’Arxiu municipal.
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