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“La tardor és la primavera de l’estiu”
La dita

RESPONSABILITAT DAVANT 
LA CRISI

Que aquest  estiu ha estat tan diferent del que estàvem 
acostumats i que tindrem una tardor imprevisible és una 
realitat que poc havíem imaginat que ens tocaria viure. 
Tanmateix, ens hem de quedar amb aquells aspectes que 
ens han fet millors com a persones, com a comunitat i 
com a societat.
És cert que no hem pogut celebrar àmplies reunions fa-
miliars o d’amics, ni festes públiques o organitzades per entitats i col·lectius (Sant Roc, 
la Rústic Festa...), ni trobades emblemàtiques com el Mercat Medieval i la Fira Fruits 
de la terra; ni cap altre dels esdeveniments que hi havia previstos (Festival de Guitarra, 
Vandekames, Setmana Catalana de Vela, Fira Multisectorial, etc.). Malgrat tot, en pre-
servar allò que és el principal, la salut, ens n’hem sortit. Vull dir que sí que hi ha hagut 
persones contagiades per la Covid-19, però no hem hagut de lamentar cap situació 
greu i només es va produir un repunt al final d’agost. Això vol dir que la gent ha estat 
prudent i ha complert les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, la qual 
cosa ha afavorit la immillorable tasca del col·lectiu sanitari al qual hem d’agrair la seva 
feina. Agraïment que cal fer extensiu a totes aquells professionals que han estat com-
plint de manera efectiva la seva tasca tant a l’empresa privada com a l’administració.
Aquesta actitud col·lectiva ha permès que la temporada hagi estat favorable per a la 
majoria dels sectors econòmics vinculats al turisme del nostre municipi, encara que 
amb excepcions derivades de les mesures aplicades per restringir el contacte entre 
persones. No ens enganyem, no ha estat una gran temporada per a les empreses ho-
teleres o càmpings, però el nostre turisme basat en un elevat nombre de segones re-
sidències i habitatges turístics ha contribuït a omplir restaurants, bars i terrasses que, 
sense arribar a assolir fites d’anys anteriors, han pogut treballar i generar dinamisme 
econòmic.
Estem segurs que si mantenim aquests principis de prudència i de respecte a les re-
comanacions podrem millorar la situació sanitària i lluitar amb més força amb la con-
juntura econòmica immediata, que no es presenta massa favorable. Amb l’esforç i la 
col·laboració de tots els que formem la comunitat del municipi ens en sortirem. Molts 
ànims a tothom!

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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JxCat que es va aprovar al 
ple del mes de juny i el que 
hem procurat és que sigui 
una guia útil, molt inclusiva, 
que estarà a l’abast dels 
empleats municipals i de les 
associacions locals i també 
de tota la ciutadania. Per 
això, existirà en format paper 
i digital, per facilitar-ne la 
consulta; i podrà ser ampliada 
i actualitzada. D’altra banda, 
des de la regidoria estem 
treballant en el Pla d’Igualtat 
de l’Ajuntament.

Parlem ara de l’àrea de 
Joventut. Teniu previst 
reiniciar els programes 
d’activitats juvenils en breu?
Volem reprendre les activitats 
i estem preparant els 
protocols per organitzar-
les amb seguretat. Una de 
les possibilitats que estem 
valorant és substituir les 
sortides del programa Tok’l 2, 
que organitzem conjuntament 
amb l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp, per tallers 
i cursos online. Estem 
aprofitant la conjuntura per 
reajustar l’oferta d’activitats 
juvenils perquè sigui més 
enriquidora i s’ajusti més als 
gustos i les necessitats dels 
joves.

“La prudència ha estat decisiva a l’hora d’actuar” 

Diego García 
Regidor de Joventut i Igualtat, d’Esports i de Festes

Al juny va fer un any com 
a regidor. Quin balanç fa 
d’aquest període?
Ha estat un període 
d’adaptació i d’aprenentatge, 
sobretot, que valoro de 
manera positiva, tot i la 
situació de la pandèmia 
que ens ha tocat viure. Des 
del punt de vista personal, 
ha estat una etapa de gran 
creixement que m’ha permès 
conèixer el municipi més 
en profunditat: les seves 
dinàmiques, el moviment del 
teixit associatiu, esportiu, 
lúdic, econòmic, social...

La tasca que es duu a 
terme des de les regidories 
d’Esports, Festes i Joventut 
es deu haver vist molt 
afectada per la pandèmia...
Aquest municipi es 
caracteritza per ser molt 
actiu i aquesta aturada en 
sec ens ha fet valorar el que 
teníem, sospesar quines 
activitats trobem a faltar, 
quines tenen més acceptació 
o repercussió... Hem tingut 
temps per replantejar-nos el 
que s’ha fet fins ara i farem ús 
de tot el que hem après. De 
fet, hi ha mètodes de gestió 
que seguirem aplicant quan 
tot torni a la «normalitat».

A banda de les obres d’ 
instal·lació d’enllumenat LED 
als pavellons municipals i de 
la climatització del pavelló 
de l’Hospitalet que s’estan 
fent actualment, teniu 
previst fer altres millores als 
equipaments esportius? 
El nostre equip de govern 
aposta per la lluita contra el 
canvi climàtic i per la reducció 
del consum energètic. Creiem 
que hem d’anar cap a una 
transició ecològica sostenible 
en el temps i fer accions que 
es complementin. En aquesta 
estratègia s’emmarca el 
projecte d’instal·lar plaques 
fotovoltaiques d’autoconsum 
als equipaments municipals, 
per exemple, a la piscina 
coberta. La redacció d’aquest 
projecte en concret ja està 
encarregada.
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Des del punt de vista de les 
festes, com es presenta el 
Nadal al municipi?
Les festes ara les planificarem 
de manera que tinguem tot 
previst i preparat, però no serà 
fins a la vigília de la celebració 
quan prendrem la decisió 
ferma de dur-les a terme o 
no. Cada esdeveniment ha 
de ser avaluat de manera 
individual, tenint en compte 
el context local i de l’entorn. 
Sempre vetllarem pel 
compliment de les normes 
d’higiene i de seguretat, per 
mantenir baixa la incidència 
del virus. La prudència ha estat 
decisiva a l’hora d’actuar, és 
el que hem aplicat fins ara i 
el que aplicarem en el futur. 
Aquest estiu hem hagut de 
prendre decisions difícils  
com suspendre festes i fires, 
però creiem que han estat 
encertades, perquè no volíem 
posar la gent en perill. A més, 
des del primer moment vam 
tenir clar que era important 
reduir la despesa en actes, 
per poder invertir més en 
la reactivació econòmica 
del municipi i en les ajudes 
socials. Agraïm la comprensió 
de la ciutadania i de les entitats 
locals, així com el seu esperit 
col·laborador i responsable.

Segons vau explicar 
al ple del 30 de juliol, 
l’Ajuntament també invertirà 
en la restauració del pavelló 
d’HIFRENSA.
L’edifici ja té més de 40 anys 
i es mereix una millora, que 
respecti l’essència de l’obra 
de l’arquitecte Antonio Bonet 
Castellana. Volem oferir un 
millor servei a les persones 
usuàries i per això creiem 
que cal fer una reforma, que 
doti el Gimnàs d’HIFRENSA 
d’elements que facilitin 
l’activitat esportiva i lúdica 
amb total seguretat, com 
ara portes contraincendis. 
La previsió és que aquest 
projecte es pugui licitar 
aquest 2020 i que les obres 
es facin l’any que ve, amb una 
subvenció del departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Un altre projecte que té entre 
mans és un nou equipament 
esportiu al sector Camí de la 
Porrassa. En quina fase es 
troba?
Ara estem preparant el pla 
d’usos, tenint en compte 
les necessitats dels clubs 
esportius del municipi 
i de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament. És un projecte 
que volem desenvolupar 
durant aquest mandat per 
tenir una alternativa al camp 
de futbol de l’Arenal i disposar 
d’un espai de titularitat 
municipal. La idea és que el 
nou complex esportiu pugui 
acollir al menys dos camps de 
futbol 11.

El Ple de l’Ajuntament va 
acordar crear una guia 
municipal d’ús no sexista 
del llenguatge. Quan 
podrem disposar d’aquest 
document?
Volem presentar-la tan aviat 
com puguem, si és possible 
el 25N, el Dia internacional 
per a l’eliminació de la 
violència envers les dones. 
Ara estem ultimant els 
treballs de disseny i de 
correcció. La seva creació 
va ser una proposta de 



M. Elidia López

Sabem que els moments 
que estem vivint no són 
bons, sabem, sobrada-

ment, el que passa al nostre 
voltant. 
Però ara és un bon moment per 
començar a treballar de debò. 
L’Estat ha donat llum verda a la 
lliure disposició dels romanents 
als ajuntaments, en el nostre cas 
uns 10 milions d’euros, és hora, 
doncs, de fer les inversions ne-
cessàries per preparar-nos per 
un  demà, no massa llunyà, que 
farà canviar radicalment el para-
digma actual.  Els que vindran al 
nostre darrere es mereixen tro-
bar un territori endreçat i sanejat.
Ara que, definitivament, els po-
dem invertir esperem veure 
unes voreres transitables per 
a tothom, ara és hora d’actuar 
en una via Augusta per a fer-la 
endreçada i comercial, perquè 
els nostres comerços s’ho me-
reixen, ara és hora de veure feta 

la RESIDÈNCIA, una residència 
sostenible i social, menys elitista 
i més realista i accessible per a 
tothom. Ara és hora d’ajudar les 
famílies que tant malament ho 
estan passant degut a la crisi. El 
benestar de les persones hauria 
de ser el fet nuclear de la gestió 
d’un polític, molt sovint això no 
és així. 
 I ja de pas, entre projecte i pro-
jecte,  a veure si emprem uns 
quants euros per canviar la sen-
yera de l’Hospital i així mostrar 
una mica d’empatia i respecte 
als vilatans. Permetre que el dia 
Onze de Setembre onegés uns 
senyera esquinçada a l’Hospital 
no deixa de ser un fet poc afortu-
nat de les autoritats.
Per acabar, voldria demanar a 
l’alcalde que s’aclarís  sobre l’ús 
de l’antic traçat ferroviari. Com 
quedem, TramCamp o via ver-
da, les dues alhora no semblen 
compatibles.

ARA ÉS HORA

https://fichospitaletinfant.wordpress.com
 fic_cat@telefonica.net 

 @fichospitalet

Nuria Ortiz

Esmeralda Saladié

Assumpció Castellví

L ’edició passada de La 
Revista parlàvem de 
la necessitat de seguir 

avançant tot i la incertesa 
provocada per la pandèmia 
de la Covid-19. Anticipar-se 
als estralls socioeconòmics 
derivats d’aquesta ha estat 
la principal ocupació i preo-
cupació de l’equip de govern 
municipal.
Afrontar situacions mai vistes 
ens ha obligat a tots a res-
pondre davant els nous reptes 
amb una gran dosi de treball, 
previsió, planificació i tam-
bé d’imaginació. No gaires 
ajuntaments tenen a l’abast 
la nostra capacitat d’articu-
lar mesures per pal·liar els 
efectes econòmics derivats 
de la pandèmia, aprovar-les i 
fer-les arribar a la ciutadania. 
Des del nostre Ajuntament, 
s’han creat ajuts als col·lec-
tius més vulnerables, als au-

tònoms, a les microempreses, 
i a les empreses per contrac-
tar treballadors i per fer front 
a alguns costos fixos; per no 
parlar de la creació de la tar-
geta moneder que és una eina 
nova que ha de permetre llui-
tar contra l’exclusió social, a 
més d’afavorir el dinamisme 
econòmic a través d’una es-
tratègia d’economia circular. 
Tot plegat, s’ha dedicat prop 
d’un milió d’euros generats al 
municipi que han de servir per 
ajudar als veïns i veïnes, par-
ticulars i empreses a afrontar 
les conseqüències derivades 
de la crisi des del primer mo-
ment.
La tardor no esvairà la incer-
tesa, però seguirem avançant, 
adaptant-nos a la nova reali-
tat que ens toca viure i treba-
llant per la igualtat d’oportuni-
tats i per la cohesió social dels 
habitants del nostre municipi.

Posarem mesures per dismi-
nuir els robatoris a l´Hospita-
let de l’Infant.

Posarem mesures per disminuir 
els robatoris de collites.
Lluitarem pel projecte del Tram-
Camp si es fa realitat.
El desplegament de la fibra a Van-
dellòs arribarà a finals d’estiu.
És un recull de promeses que ha 
anat fent l’equip de govern i que no 
s’han complert. Estem arribant al 
final de l’estiu i des d´ERC VH fem 
una valoració molt negativa de la 
seva governança.
Associacions, pagesos reclamen 
a l’equip de govern mesures per 
evitar els robatoris, però quina és 
la realitat? CAP mesura concreta. 
En definitiva, una manca de sen-
sibilitat vers els veïns i veïnes del 
nostre municipi.
Per què l’equip de govern no lluita 
per entrar en el projecte del Tram-
Camp i en canvi aposta per una 
via verda?

Per què el desplegament de la fi-
bra no ha estat una prioritat?
Per què no han posat mesures 
restrictives en l’accés terrestre a la 
Cova del Llop Marí?
Parlem de mal govern perquè en-
tenem la política com un servei 
públic als ciutadans, no es pot 
vendre falses promeses, l’equip 
de govern ha de treballar per tots 
i totes les veïnes del municipi, es-
coltar i actuar.
ERC VH aposta per una oposició 
constructiva i per això hem donat 
suport a totes les mesures que ha 
implementat l’equip de govern per 
pal·liar els efectes de la pandèmia. 
No obstant això, som crítics en 
aquells aspectes que no s’estan 
fent bé i no ens faran callar.
Volem felicitar els nostres veïns 
per la conscienciació en les me-
sures per tal de frenar el virus, ho 
estem fent bé, les dades parlen 
per si soles. Continuem així, ens 
en sortirem.

Cada dos mesos se cele-
bra el plenari municipal de 
l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant en què, en-
tre moltes altres qüestions, tots els 
grups municipals tenim l’opció de 
presentar mocions/propostes per 
tal que siguin debatudes i, si escau, 
aprovades, i per tant, dutes a terme 
per l’equip de govern.
Els seus acords són el reflex de la 
voluntat dels nostres pobles, de 
fet, diverses d’aquestes mocions 
són proposades per entitats o per-
sones que ens eleven les seves 
problemàtiques i necessitats amb 
l’objectiu d’obtenir solucions.
Un cop les mocions han estat 
aprovades s’han de convertir en 
compromisos ferms. 
Doncs per ACLARIR qüestions, a 
hores d’ara, de les 12 mocions pre-
sentades per JxC en aquest man-
dat, aquestes 6 són les que han es-
tat aprovades: MESURES CONTRA 
L’INCIVISME; ACTUALITZACIÓ DEL 

CENS CANÍ; ÀREES D’AUTOCARA-
VANES; GUIA D’ÚS NO SEXISTA 
DEL LLENGUATGE; ADAPTAR LES 
VORERES PER FACILITAR LA MO-
BILITAT; CORRECANS/PIPICANS.  
Sabeu quants d’aquests acords 
aprovats pel Ple s’han convertit 
en una realitat material i tangible? 
Doncs, CAP,  i el mateix els passa 
als altres grups polítics.
Per frenar aquests incompliments, 
nosaltres hem presentat una pro-
posta per establir mecanismes 
efectius de control. 
Desitgem que l’estiu hagi estat 
profitós per a tothom. Per cert, 
un reclam de molts ciutadans és 
ampliar el cos de Policia Local, 
proposta presentada per JxC el 
passat ple i que no es va aprovar 
perquè el PSC, Ciudadanos i la CUP 
no ho van considerar necessari. 
Una llàstima, perquè aquest estiu 
l’increment de robatoris ha estat 
considerable.
Cuideu-vos i  BONA TARDOR!
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Sara Barceló Tomás Díaz

Sílvia Pujol

A aquestes alçades, segur 
que les lectores ja han 
sentit a parlar de les polè-

miques obres que s’estan duent 
a terme a la Platja de l’Arenal. 
L’assumpte ha aixecat tal polse-
guera que, de moment, a la CUP 
vam decidir portar-lo a Fiscalia 
per si existeixen irregularitats 
i/o delictes. Deixant de banda 
tecnicismes legals i urbanístics, 
aquest cas exemplifica a la per-
fecció tot allò que no s’ha de fer 
des d’un govern municipal que 
cerca el bé comú.
En primer lloc, el fet de construir 
uns adossats a preus exorbi-
tants al costat de la platja sig-
nifica apostar per un model ur-
banístic i turístic caduc, que ha 
fracassat estrepitosament i que 
només comporta precarització 
per a les poblacions afectades. 
La crisi del totxo de l’any 2008 
ens ho va deixar molt clar, però 
des de l’Ajuntament s’insisteix a 

cometre els mateixos errors.
En segon lloc, les obres es fan 
sobre terrenys inundables, fet 
que és fàcilment observable 
i que va en contra del sentit 
comú més elemental. Al ple del 
juliol vam preguntar, sense ob-
tenir resposta, si els membres 
de l’equip de govern es farien 
responsables a títol individual 
en el supòsit que els propieta-
ris dels adossats demandessin 
l’Ajuntament davant unes més 
que probables inundacions dels 
terrenys: el silenci com a res-
posta.
Finalment, per molts regidors 
que hom tingui, s’ha de gover-
nar amb humilitat i saber re-
conèixer els errors. L’equip de 
govern ha fet exactament el 
contrari: entestar-se amb les 
equivocacions i dur a terme una 
fugida cega cap endavant que 
ens sortirà molt cara a totes les 
ciutadanes del municipi.

Un verano 2020 atípico, mar-
cado por la pandemia. La 
necesidad de adaptarnos a 

la nueva situación marca nuestro 
día a día. El trabajo de Ciutadans 
tanto en el consistorio como en el 
equipo de gobierno ha sido con-
tinuo. Se han tenido que definir 
desde la Concejalía de Seguridad y 
Protección Civil protocolos y regla-
mentos para fortalecer la faceta 
preventiva ante el Covid-19. Todo 
se ha complementado con mucho 
trabajo y dedicación por parte del 
personal técnico del Ayuntamien-
to, Policía Local y Protección Civil. 
Quiero destacar el buen trabajo 
que han desarrollado para prevenir 
y anular, cuando ha sido necesa-
rio, el “botellón”; así como la labor 
informativa y de vigilancia de las 
reuniones grupales que no respe-
taban las normas que a todos nos 
obligan. Creemos que esta labor 
ha sido fructífera, ya que nuestros 
jóvenes, en general, han respeta-

do las directrices de prohibición, 
lo cual es de agradecer. Una bue-
na noticia desde Protección Civil, 
el 14 de septiembre realizó unas 
satisfactorias pruebas de comu-
nicaciones de radio con la red RE-
MAN del PENTA. Animo a todos, 
vecinos e instituciones públicas y 
privadas, a que de cara al otoño lo 
hagamos con actitud colaborado-
ra y responsable. Quiero agradecer 
la implicación y paciencia que han 
tenido los que desarrollan diversas 
actividades en nuestro municipio, 
con especial mención al área del 
turismo, comercio y restauración. 
Ciutadans trabaja para que, en 
momentos difíciles, podamos lle-
gar entre todos a entendimientos 
y evitando que esta pandemia sea 
causa de división social y políti-
ca. Mi agradecimiento también 
a nuestros mayores por su com-
prensión y seguimiento de las nor-
mas de convivencia. Paciencia y 
precaución. GRACIAS.

Dice el viejo aforismo que la 
mujer del César, además de 
serlo, debe parecerlo. Esto 

viene a cuento de decisiones de 
ámbito nacional con efectos en 
el mundo local.
La decisión de esquilmar los 
ahorros de los españoles deposi-
tados en sus gobiernos munici-
pales era una muy mala idea, que 
finalmente ha debido ser retirada 
por el gobierno, gracias a la resis-
tencia de muchos alcaldes, y de 
muy distintos ámbitos políticos. 
El acuerdo inicial, aprobado por el 
voto de calidad del representante 
socialista de FEMP (y presiden-
te de la misma, Abel Caballero) 
ha quedado seriamente tocado, 
como igualmente ha quedado la 
ministra Montero, que finalmen-
te, tras amenazas vacías, ha sus-
pendido la regla de gasto muni-
cipal para que los Ayuntamientos 
puedan usar sus remanentes. 
Ahora solo falta un reparto equi-

tativo del fondo.
Ahora toca ver en qué se gastará 
nuestro Consistorio sus ahorros. 
La lucha contra la Covid-19 es 
urgente, y debería centrarse en 
operaciones de limpieza y des-
infección, pero también en más 
ayudas al empresariado local, 
muy afectado, y a las familias. 
No hay que olvidar que el confi-
namiento ha puesto a muchas 
personas en situación de vulne-
rabilidad. Tampoco hay que olvi-
dar a los niños, que prácticamen-
te han perdido un año de colegio, 
muchos de ellos por falta de co-
nexión a Internet o por no dispo-
ner de recursos electrónicos. Es 
hora, pues, de priorizar y acertar.
Y otro día hablaremos de la “otra” 
mujer del César, Dolores Delga-
do. Jamás en la política española 
se había vivido una politización 
tan flagrante de un cargo públi-
co de la magnitud de la Fiscalía 
General.
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Al Dr. Josep Maria Gil-Vernet Vila,  
in memoriam 

El dia 5 de març,  moria a Barcelona el 
doctor Josep M. Gil-Vernet  Vila, a l’edat 
de 97 anys. Havia nascut a Barcelona, 
l’any 1922, en el si d’una família de met-
ges: era fill del prestigiós uròleg, catedràtic 
d’anatomia, Salvador Gil Vernet i de Mercè 
Vila. El seu oncle patern, Emili Gil Vernet, 
fou catedràtic d’obstetrícia i ginecologia. 
El 1956  va contraure matrimoni amb Olga 
Sedó, amb qui va tenir tres fills, dos dels 
quals, Josep Maria i Alfred, també són, ac-
tualment, uròlegs de renom.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la 
Universitat de Barcelona (1947) i doctor 
cum laude per la Universitat de Madrid 
(1951), fou cap del Servei d’Urologia de 
l’Hospital Clínic, on va rebre el mestratge 
del seu pare. Nomenat catedràtic d’Urolo-
gia (1972) i vicerector de la Universitat de 
Barcelona (1973-1980), fou artífex i pioner 
de nombroses tècniques quirúrgiques que 
han representat un gran avenç en el trac-
tament de  malalties de les vies urinàries. 
Més de 40 intervencions porten el seu 
nom.
El Dr. Josep M. Gil-Vernet, l’any 1965, rea-
litzà el primer transplantament de ronyó 
amb èxit a l’estat espanyol. També és l’au-
tor del primer transplantament de testicle 
humà a nivell mundial (1978), així com 
del  primer transplantament simultani de 

ronyó i pàncrees  a l’estat espanyol, l’any 
1983.
Aquest impressionant currículum li com-
portà nombrosos reconeixements per part 
de les més prestigioses institucions mèdi-
ques  nacionals i internacionals.
Un dels reconeixements més notoris que  
obtingué  el doctor Josep M. Gil Vernet fou 
el nomenament d’Acadèmic Numerari de 
la Real Academia Nacional de Medicina de 
España, on ocupà la cadira 14 que corres-
pon a l’especialitat d’urologia. A l’acte de 
presa de possessió, a Madrid, el 3 de juny 
de 2008, hi  assistí  una representació de 
l’Ajuntament de Vandellòs i alguns amics 
personals del municipi, cosa que  agraí  
molt.
El motiu de la relació d’estima del Dr. 
Gil-Vernet al nostre municipi  provenia 
dels anys de la Guerra Civil que passà a 
Vandellòs, amb la seva mare i el seu ger-
mà, a ca la Torre, la casa pairal dels seus 
avis. Va conèixer de primera mà tot el que 
fa referència a la vida de pagès. Durant 
aquest període li féu de  mentor el mestre 
Sr. Joan Morán. 
Amb el pas dels anys, continuà mantenint 
una excel·lent relació amb els seus amics 
del municipi. Motivat per la seva afició a 
la pesca, sovint  tenia ancorat el seu iot al 
port esportiu de l’Hospitalet, des d’on sor-

tia a pescar a Cala d’Oques, en llenguatge 
popular “Cadaloques”, el Torn i l’Almadra-
va amb familiars seus i amics.
Altres aficions del doctor van ser  el tir al 
plat, modalitat en què guanyà el campionat 
de Catalunya i d’Espanya, i també la caça. 
En vàries ocasions fou convidat per les as-
sociacions  de caçadors del municipi  per 
a participar en batudes del porc senglar. 
El Dr. Josep M. recordava les muntanyes 
que havia trepitjat de jove. De tarannà sen-
zill, en aquestes caceres compartia el di-
nar a la muntanya amb els caçadors  que 
l’acompanyaven.
En ocasió de la Festa Major de Vandellòs, 
l’any 1967, la corporació municipal va retre 
un homenatge als eminents catedràtics 
doctors Salvador i Emili Gil Vernet, fills del 
poble, i també al Dr. Josep M. Gil-Vernet, 
el qual, als seus 45 anys, ja era un uròleg 
amb  una gran projecció internacional. A 
l’esmentat homenatge, tots tres foren no-
menats fills predilectes de Vandellòs i, en 
presència de les autoritats provincials, així 
com de tot el poble, es descobrí una placa 
a la plaça de Baix, que actualment porta el 
nom de Plaça dels doctors Gil Vernet.
També, a l’Hospitalet, al polígon Les 
Tàpies, hi ha un important carrer dedicat 
als doctors Gil Vernet.
Amatent de la família, feu construir un 
magnífic panteó al cementeri de Vandellòs 
per al repòs de les despulles dels seus pa-
res. Per expressa voluntat seva, el dia 7 de 
març de 2020,  fou enterrat al mateix pan-
teó al costat dels seus progenitors.
Finalment, voldria destacar com a mostra 
del seu gran afecte al municipi de Van-
dellòs i als seus habitants, que el doctor 
Josep M. Gil Vernet mai va acceptar cap 
remuneració dels veïns del nostre municipi 
que van acudir a la seva consulta, ja sigui 
per una visita o per una intervenció quirúr-
gica, la qual cosa l’honora com a gran per-
sona, mereixedor de l’estima de tothom.

Per Joan Vernet i Borràs

Homenatge als doctors Gil-Vernet per la Festa Major de Vandellòs, l’any 1967.

Josep Maria Gil-Vernet Vila 



L’Ajuntament ha contractat la 
instal·lació d’enllumenat LED 
a les pistes dels pavellons es-
portius municipals. En el cas 
del pavelló de l’Hospitalet de 
l’Infant, els treballs de substitu-
ció de les lluminàries existents 
d’halogenurs metàl·lics per unes 
de noves amb tecnologia actual 
de baix consum, van començar 
l’última setmana de juliol; men-
tre que al pavelló de Vandellòs, 
van iniciar-se la darrera setmana 
d’agost.
En ambdós llocs, les obres in-
clouran l’execució de noves 
línies elèctriques, quadres elèc-

trics de comandament i protec-
ció; i quadre de control remot de 
les lluminàries. El projecte pre-
veu la gestió individualitzada a 
distància de cada punt de llum, 
amb control individual d’encesa 
i apagada, control de potència 
i flux lluminós, etc., la qual cosa 
permetrà adaptar l’enllumenat 
dels pavellons coberts a les ne-
cessitats de cada moment. En 
aquest sentit, cal tenir en compte 
que aquests equipaments muni-
cipals acullen durant tot l’any no 
només activitats esportives sinó 
també diferents actes públics.
Aquestes actuacions, adjudica-

des a l’empresa SECE S.A per un 
import de 117.000 euros aproxi-
madament i un termini d’execu-
ció de 5 mesos, “s’emmarquen 
dins de l’estratègia local de lluita 
contra el canvi climàtic, reducció 
de consum energètic, i millora de 
les instal·lacions municipals i del 
servei a la ciutadania”, segons ha 
explicat el regidor d’Esports, Die-
go García.
Amb aquesta millora de l’en-
llumenat, l’Ajuntament s’estal-
viarà 9.000 euros a l’any en la 
factura de la llum (segons es 
calcula, el consum energètic 
es reduirà un 42% en el pavelló 

de Vandellòs; i un 53,44%, en 
el de l’Hospitalet de l’Infant). 
El benefici d’aquesta actuació 
no només serà econòmic sinó 
també ambiental, perquè per-
metrà reduir les emissions de 
CO2  a l’atmosfera (en concret, 
26 Tn de CO2 a l’any).  
Per finançar aquest projecte, el 
consistori comptarà amb una 
subvenció del Departament de 
Governació de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya (PUOSC 2020-2024), que 
serà de 71.000 euros, aproxi-
madament.
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AMB AQUESTA ACTUACIÓ, EL CONSISTORI ESTALVIARÀ GAIREBÉ 9.000 € A L’ANY EN LA FACTURA DE LLUM; I 
REDUIRÀ LES EMISSIONS DE CO2  A L’ATMOSFERA

Nova il·luminació 
a l’Avinguda 
Ramon Berenguer 
IV de l’Hospitalet
Amb l’objectiu de millorar l’eficiència energèti-
ca de l’enllumenat públic, l’Ajuntament també 
ha substituït 40 lluminàries amb làmpades 
d’incandescència de mercuri que hi havia al 
carrer Ramon Berenguer IV de l’Hospitalet 
de l’Infant, per lluminàries amb làmpades de 
LED. Els treballs han inclòs la substitució de 
les columnes de 10 m per unes de noves de 
7,55 m d’alçada. 
El consistori va adjudicar les obres a l’em-
presa Etrabonal per un import de 54.347,80 
euros. Per finançar-les, la Diputació de Tarra-
gona li ha atorgat una subvenció de 46.616 
euros. 

L’antiga Clínica Rural de Vandellòs, en obres
L’antiga Clínica Rural de Vandellòs, situada al carrer Estanislau Figueras 
53, està a hores d’ara en obres. L’objectiu d’aquests treballs, encarregats 
per l’Ajuntament a l’empresa local RETORVAN per un import de 35.000 
euros aproximadament, és el reforç estructural de les bigues, perquè són 
de ciment aluminós i podrien presentar problemes.
Les obres consisteixen a col·locar una biga metàl·lica extensible, d’un sis-
tema patentat anomenat «NOU BAU», a sota de cadascuna de les bigues 
de ciment aluminós existents, amb la finalitat que siguin les noves bigues 
metàl·liques les que aguantin el pes si les bigues originals perden la seva 

capacitat resistent. 
El consistori ha en-
carregat aquests tre-
balls amb la voluntat 
de dotar de contingut 
aquest edifici i fer pos-
sible que pugui acollir 
les aules que l’Escola 
Municipal de Música 
té actualment a Van-
dellòs, concretament a 
l’Auditori.

L’Ajuntament instal·la enllumenat LED  
als pavellons esportius 
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El dimarts 14 de juliol, Sara Barceló va 
prendre possessió de l’acta de regidora 
com a representant del grup municipal de 
la Candidatura d’Unitat Popular-Alterna-
tiva Municipalista (CUP-AMUNT); i Laia 
Martorell, de l’acta de regidora com a re-
presentant del grup municipal de Junts 
per Catalunya (JxCat) a l’Ajuntament, en la 
sessió plenària extraordinària que va tenir 
lloc a la seu del consistori.
Laia Martorell substitueix a Belén Lavilla, 

“ Pintxo Pote”, els dijous 
d’octubre a l’Hospitalet 
de l’Infant 

L’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’In-
fant i la Vall de Llors (ARH) ha organitzat la 2a edició de ‘Pin-
txo Pote’, amb la col·laboració de l’Ajuntament. La campanya 
gastronòmica promou que tots els dijous del mes d’octubre, 
es pugui demanar una tapa amb beguda (canya, vi o aigua) 
per 3,80 euros a 11 bars i restaurants de l’Hospitalet de 
l’Infant que s’han sumat a aquesta iniciativa (Restaurante 
Vanes, MÖSS, Cal Rullo, Taverna Nevada, La Barca, El Re-
bost de Ca Belardo, Restaurant Sancho, Bar Safari, D’Antis, 
Cafeteria Rachel & Co i Restaurant Nàutic). Aquests esta-
bliments s’han compromès a elaborar cada setmana una 
tapa diferent per oferir elaboracions variades i de qualitat.
Cal recordar que per al període comprès entre el 25 de 
setembre i l’11 d’octubre, l’ARH també ha organitzat la 
1a Jornada gastronòmica de l’Arròs, amb la col·laboració 
del consistori i la participació d’un total de 13 establi-
ments. I l’Associació ja té dates per a la IV Ruta de la 
tapa (del 27 de novembre al 13 de desembre) i per a les 
I Jornades Caramel (del 14 al 20 de desembre).
Més detalls, en el Facebook de l’Associació  
(@associacioderestauradorshv).

Laia Martorell (JxCat) i Sara Barceló (CUP), noves 
regidores de l’Ajuntament

que va renunciar a ser regidora per motius 
personals i que va ocupar aquest càrrec 
des del 15 de juny de 2019 i en el mandat 
anterior, representant al PdeCAT.
Sara Barceló substitueix com a regidora 
de la CUP-AMUNT a Sergi Saladié, que 
va renunciat al càrrec perquè, tal com va 
anunciar tant en la campanya electoral 
com el dia de la presa de possessió, el 
passat 15 de juny de 2019, cada candi-
dat de la CUP només ocuparà el càrrec 

de regidor durant un any. Les dues noves 
regidores han estat designades mem-
bres dels òrgans municipals dels quals 
han format part fins ara les seves perso-
nes predecessores. En el cas de la nova 
regidora Laia Martorell, dels patronats 
municipals de mitjans de comunicació 
i de l’Escola de Música; i en el cas de la 
nova regidora Sara Barceló, del patronat 
municipal de la Llar d’Infants i també del 
de l’Escola de Música.

AMBDUES VAN PRENDRE POSSESSIÓ DEL CÀRREC EL 14 DE JULIOL, EN SUBSTITUCIÓ DE BELÉN LAVILLA I SERGI SALADIÉ
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Adif ha licitat la redacció del projecte de des-
muntatge de la via ferroviària entre Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant i PortAventura. El tram 
es troba sense servei des de principis d’any, 
quan es va posar en marxa la variant del co-
rredor del Mediterrani. 
El contracte té un pressupost de 555.961,82 
euros i un termini estimat d’execució d’onze 
mesos. El projecte ajudarà a complir amb la 
Declaració d’Impacte Ambiental, que obliga-
va a desmantellar tots els elements de la via. 
Prèviament ja es va fer un estudi sobre l’efec-
te barrera que suposava la infraestructura. 
Ara caldrà decidir com s’integra als municipis. 
D’aquesta manera, la redacció del projecte 
constructiu definirà les actuacions de caràc-
ter ambiental, demolicions, adequació i millo-
ra de drenatges de la plataforma, així com la 
permeabilitat del trànsit. 
L’Ajuntament aposta per reconvertir la via 
abandonada en una via verda,  com la de la 
Terra Alta, que serveixi per atraure visitants 

durant tot l’any, per facilitar la interconnexió 
del nucli de l’Hospitalet amb les platges i per 
millorar la comunicació amb els altres muni-
cipis de l’entorn. 
El consistori també vol conservar l’estació 
clausurada. “Treballem amb Adif per recu-
perar el patrimoni de l’antiga estació, llo-
gar-la i donar-li un ús museístic, englobant 
la casa de l’antic cap de l’estació o el dipòsit 
d’aigua, el moll de l’estació”, ha explicat l’al-
calde, Alfons Garcia. 

Amb aquesta actuació, el municipi s’asse-
gura el manteniment de l’antic traçat de la 
via ferroviària com un connector naturalitzat 
que vertebrarà longitudinalment tot el nucli  
de l’Hospitalet de l’Infant. A més, també es 
manté la connectivitat amb el municipi veí 
de Mont-roig del Camp i la resta de munici-
pis del litoral i es garanteix la traça per a la 
construcció futura d’un tramvia o qualsevol 
altre mitja de comunicació amb els munici-
pis litorals del Camp de Tarragona.

Licitat el projecte de desmutatge de la via de tren  
entre l’Hospitalet i PortAventura

Els veïns i veïnes del municipi poden de-
manar els nous ajuts de l’Ajuntament per 
a l’adquisició d’aliments i productes de pri-
mera necessitat. D’aquestes prestacions 
econòmiques es poden beneficiar, en con-
cret, les persones i famílies del municipi que 
es trobin en situació de dificultat socioe-
conòmica produïda per la crisi sanitària pel 
Covid-19.
La quantia d’aquests ajuts és de 120 eu-
ros per a les unitats familiars unipersonals, 
als quals s’afegeix 70 euros per cada adult 
més; i 40 euros per cada menor més, fins 

arribar a un topall de 300 euros. 
Per accedir a aquestes prestacions, cal es-
tar empadronat al municipi amb una anti-
guitat de com a mínim un any i presentar 
una situació de vulnerabilitat econòmi-
ca, valorada pel tècnic/a de l’Equip Bàsic 
d’Atenció Social , entre altres requisits esta-
blerts en les bases. 
Per tal de fomentar l’adquisició dels ali-
ments i productes de primera necessitat en 
petites botigues i comerç local, carnisseries, 
queviures, etc. el percentatge de factures o 
tiquets de caixa d’aquests establiments 

que les persones beneficiàries  hauran de 
presentar a l’Ajuntament per justificar els 
ajuts haurà de ser de com a mínim de 2/3 
de l’ajut. 
“Degut a l’increment en més d’un 40% de 
petició d’ajuts per aliments i productes de 
primera necessitat des de que es va decre-
tar l’estat d’alarma, i per evitar l’estigmatit-
zació d’alguns veïns i veïnes davant aquest 
nou escenari, l’Ajuntament ha creat aquests 
nous ajuts mitjançant els quals farem una 
transferència econòmica directa a les be-
neficiàries perquè puguin comprar produc-
tes bàsics de subsistència, com aliments 
i productes d’higiene personal i de la llar”, 
ha explicat la regidora de Benestar Social, 
Lupe Capella.
A més de donar autonomia a les persones 
beneficiàries perquè puguin decidir què vo-
len comprar, quan i a on, aquests nous ajuts 
tenen l’objectiu de garantir l’accés a aliment 
fresc a aquests veïns i veïnes que es troben 
en situació de vulnerabilitat social perquè 
tinguin una alimentació de qualitat, equili-
brada i saludable. Una altra de les finalitats 
és fomentar l’economia local i el suport al 
petit i mitjà comerç de proximitat.
Les persones interessades a rebre aquests 
ajuts han de  presentar-ne la sol·licitud a 
l’oficina de Benestar Social de l’Ajuntament.  
El termini per fer-ho finalitzarà el 31 de des-
embre. Per ser ateses a l’oficina, però, pri-
mer han de demanar cita prèvia per telèfon 
(977569038 o 977327155); o per correu 
electrònic (benestar@vandellos-hospita-
let.cat ).

SÓN PER A LA COMPRA D’ALIMENTS I PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT I ESTAN ADREÇATS ALS VEÏNS I 
VEÏNES VEQUE PATEIXEN LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI PER LA COVID-19

Oberta la convocatòria dels nous ajuts socials
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La nova rotonda  
d’accés a l’Almadrava, decorada

L’Ajuntament ha condicionat l’interior de la nova rotonda d’accés a 
l’Almadrava, executada pel Ministeri de Foment al punt kilomètric 1120,8 
de la carretera N-340. Hi ha incorporat elements vegetals, d’indicació i 
d’acabat per millorar l’aspecte de l’accés a aquest nucli del municipi.
En concret, els treballs que ha realitzat l’empresa Jardineria Navarro, per 
encàrrec del consistori i per un import de 24.000 euros aproximadament, 
han consistit en la retirada de grava existent amb mitjans mecànics i 
manuals; la plantació de 3 oliveres; la col·locació de les lletres del topònim 
del nucli de població (L’Almadrava) amb xapa d’acer corten a l’òxid; i la 
col·locació de malla antiherba i estesa de triturats decoratius. 
No s’ha dotat la rotonda de cap servei, d’aigua o electricitat, ja que 
l’espècie vegetal utilitzada està ben adaptada a la climatologia de la zona.

Aprovat definitivament el Reglament 
Orgànic Municipal 

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat definitivament el Reglament 
Orgànic Municipal (ROM), 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. És un document, elaborat amb la participació 
i el consens de tots els grups polítics excepte el de la CUP, que 
té com a objecte regular, dins del marc de les disposicions 
generals establertes per llei, el règim organitzatiu de 
l’Ajuntament, i definir i concretar el funcionament dels òrgans 
municipals (el ple municipal, les comissions informatives, els 
grups polítics municipals, les empreses i patronats municipals, 
els òrgans sectorials, de gestió i participació ciutadana; la Junta 
de Govern Local, la Junta de Portaveus i els òrgans de govern 
unipersonals com són l’alcalde o alcaldessa i els tinents/es 
d’alcalde), així com els drets i deures dels regidors/es. 
En relació amb el ple municipal, regula, per exemple, el nombre 
de mocions que pot presentar un grup polític municipal en 
cada sessió, el temps d’intervenció que tenen els regidors/es, 
el nombre de convocatòries extraordinàries que pot demanar 
cada regidor a l’any, etc.
Tal com s’indica en el preàmbul del ROM, “al llarg del seu 

ÉS UN DOCUMENT QUE REGULA EL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS MUNICIPALS I 
L’ESTATUT DEL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

contingut s’ha procurat introduir els mecanismes i la regulació 
adient per tal de fer efectius els principis de transparència i 
bon govern, d’igualtat efectiva entre homes i dones, d’accés 
electrònic a l’administració i de simplificació de l’activitat 
administrativa. El reglament esdevé coherent i estableix una 
relació de complementarietat amb el Reglament de Participació 
Ciutadana, aprovat recentment per aquest Ajuntament (2018)”.
Aquest Reglament es va aprovar inicialment per acord plenari 
de 30 de juliol i va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona (BOPT) el 7 d’agost. Durant el període de 30 dies 
hàbils, va ser sotmès a informació pública perquè es poguessin 
presentar al·legacions. Dins d’aquest termini, el Grup Municipal 
Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-
AMUNT) va presentar-hi una vintena d’al·legacions que van ser 
rebutjades el passat 1 d’octubre pel Ple de l’Ajuntament, amb 
els vots a favor de desestimar-les de tots els grups polítics 
municipals excepte la CUP.
Un cop aprovat definitivament pel Ple, el ROM entrarà en vigor 
en el termini de quinze dies des de la seva publicació íntegra 
en el BOPT.
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Una agenda d’actes variada a l’estiu, 
tot i la Covid-19 

AMB CINEMA, CIRC, VISITES GUIADES AL PATRIMONI, FESTES MAJORS I ALTRES ACTIVITATS
L’Ajuntament ha organitzat aquest estiu propostes de diferents 
tipus, adreçades a tots els públics: cinema a la pista vermella de 
Vandellòs i al pati de l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant; 
espectacles de circ a ambdós pobles; i un espectacle de titelles 
a Vandellòs. Els espectacles de circ han arribat a aplegar fins 
a 260 persones; i les sessions de cinema fins a 380 persones, 
però en tots els casos s’ha controlat l’aforament i s’ha vetllat 
pel compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19, per 
garantir la seguretat de totes les persones participants. 
Aquest estiu, a més, hi ha hagut també diverses visites guiades 
al patrimoni del municipi, en les quals hi han pres part gairebé 
260 persones. La del Molí de l’Oli de Vandellòs i el poble medieval 
de Castelló és la que ha atret més gent (128 persones), seguida 
de la de l’Hospital del Coll de Balaguer (97 persones); i la del 
Petit Museu Escola Àster Antonio Bonet Castellana i el Poblat 
Hifrensa (33 persones). 
Així mateix, a la façana del l’Hospital del Coll de Balaguer s’ha 
projectat el “mapping”, l’espectacle audiovisual en 3D per 
conèixer la història del poble de l’Hospitalet de l’Infant  i la 
construcció i remodelació d’aquest conjunt monumental.
També s’han celebrat les festes majors de Masriudoms i de 
l’Almadrava, en format reduït, i ja acabat l’estiu, la Festa Major de 
Vandellòs, igualment amb menys actes de l’habitual.

L’oferta d’oci estival s’ha completat amb el Mercat d’artesania, 
a la Plaça de la Marina de l’Hospitalet de l’Infant, i amb el trenet 
turístic, al qual s’han pujat 2.410 persones. 

Venda d’entrades de les activitats culturals, ara per Internet
L’Ajuntament ha posat en funcionament una plataforma de 
venda online d’entrades per als actes i activitats culturals que 
organitza. Aquesta nova plataforma permet a la ciutadania 
adquirir les localitats d’una manera ràpida i senzilla les 24 h 
del dia, des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. 
Concretament, a través de la pàgina web del departament 
municipal de Cultura: www.culturaalabast.cat 

La plataforma estableix la targeta com a mètode de pagament. 
Les persones usuàries obtenen la seva entrada en format PDF, 
per imprimir o per portar en el seu dispositiu mòbil (inclou un 
codi QR).

Twinpalm 2020 resisteix 
El minifestival de música independent TWINPALM va celebrar 
la seva 9a edició el dissabte 10 d’octubre a les instal·lacions de 
Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant, adaptada a 
totes les mesures preventives del contagi per COVID-19,
Tal com estava previst, van encapçalar el cartell els barcelonins 
Mishima, que van oferir un concert molt especial, coincidint amb 
la celebració del seu 20è aniversari com a banda. Tampoc es 
van perdre la cita la banda electrònica Carla, els joveníssims 
Kids From Mars, el tarragoní Albert Jordà i una altra de les grans 
apostes de futur: Marialluïsa. El festival va comptar, així mateix, 
amb actuacions de djs entre concerts.
TWINPALM és una iniciativa de l’Associació Multicultural 
Alternativa, entitat promotora del ja desaparegut Festival 
PALMFEST, en col·laboració amb la Regidoria de Cultura.
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L’Ajuntament inverteix gairebé 59.000 € en la 
millora de les escoles i de les llars d’infants 

L’Ajuntament ha fet aquest 
estiu diverses millores a les 
escoles del municipi i a les 
llars d’infants municipals. 
En aquestes millores hi ha 
invertit prop de 59.000 eu-
ros. Aquest és l’import total 
de les actuacions que ha dut 
a terme per donar suport a 
aquests centres educatius, 
per adaptar-se a les mesu-
res de prevenció de la Co-
vid-19 que marcaran aquest 
curs escolar 2020-2021; i 
per donar resposta a les de-
mandes d’adequació del pati 
de l’Escola Mestral, fetes per 
l’AMPA Llastres i pel mateix 
col·legi.
En concret, al pati de l’esco-

la de l’Hospitalet de l’Infant 
s’hi ha instal·lat una nova 
estructura de joc, dues tau-
les de ping-pong i un nou 
sorral; i també s’han marcat 
diferents sectors al camp 
de futbol per assegurar el 
distanciament entre els dife-
rents grups escolars a l’hora 
de l’esbarjo.
Les altres accions executa-
des a l’Escola Mestral han 
consistit en obres d’amplia-
ció d’aules i en l’adquisició 
de diversos tipus de material, 
per exemple de psicomotri-
citat per a Educació Infantil 
i de mobiliari per a Educació 
Física. L’actuació que més 
cost econòmic ha tingut (uns 

15.000 euros, aproximada-
ment), però, ha estat la de la 
millora del sistema de comu-
nicació del centre, per donar 
cobertura wifi a totes les au-
les, als mòduls prefabricats i 
al menjador escolar. 
Així mateix, s’ha pintat un 
mural a la façana del menja-
dor escolar. Aquest mural és 
obra de l’artista local Evelyn 
Roca, que va guanyar el con-
curs de disseny convocat per 
l’AMPA Llastres, amb l’apro-
vació del consell escolar del 
centre (aquí en podeu veure 
un fragment).
D’altra banda, a l’Escola Val-
delors de Vandellòs, on pel 
curs passat l’Ajuntament va 

invertir unes 24.000 euros per 
millorar els patis de Primària 
i Infantil i per renovar l’aula 
d’informàtica i el sistema de 
comunicació, aquest estiu 
s’hi han portat a terme tre-
balls de pintura i d’adequació 
de l’entrada per un import de 
13.407,47 euros. 
A les llars municipals, s’hi 
han executat també treballs 
de pintura i d’adequació de 
les instal·lacions a causa de 
la Covid-19, per un import de 
9.625,46 euros. 
A més d’aquestes interven-
cions especials, l’Ajuntament 
s’ha ocupat dels treballs de 
manteniment regulars a tots 
els centres educatius.

PER DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS ORGANITZATIVES DELS CENTRES DAVANT 
LA COVID-19  I A LES DEMANDES D’ADEQUACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA MESTRAL 

S’han iniciat els cursos de català i d’adults
El 29 de setembre van començar els cursos de català, organitzats per la Regidoria 
d’Ensenyament i el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus. 
A aquests cursos, que com a novetat s’estan impartint a la Sala Ferrer Malet de la 
Casa de Cultura Blanca d’Anjou en lloc de a l’antiga escola Àster, s’hi han apuntat 
una seixantena de persones. 
Els nivells que s’impartiran durant el primer trimestre del curs 2020-2021 són 
el Bàsic 1 (B1), pensat per a persones que s’inicien en l’aprenentatge de la 
llengua catalana, i el Bàsic 3 (B3) i l’Elemental 3 (E3), adreçats a persones que 
saben expressar-se en català en converses més o menys senzilles, però tenen 
problemes de correcció i fluïdesa.
El passat 1 d’octubre també es van iniciar els cursos d’adults organitzats per la 
Regidoria d’Ensenyament, amb una vintena d’alumnes. Un total d’11 persones 
s’han inscrit als cursos  de preparació per a la prova d’obtenció del títol de graduat 
en Educació Secundària Obligatòria (GES) i per a les proves lliures d’accés als 
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (CFGM i CFGS) que convoca el 
Departament de la Generalitat de Catalunya; i 10 persones al curs preparatori per 
a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Les classes 
s’imparteixen a la primera planta del Viver d’empreses d’IDETSA.



Les targetes moneder ja circulen 
pels negocis locals 

El passat 29 de setembre, l’Ajuntament va 
començar a lliurar les targetes moneder als 
veïns i veïnes del municipi que les han demanat 
i que compleixen els requisits establerts a les 
bases dels nous ajuts per al foment del teixit 
empresarial. El punt de recollida d’aquestes 
targetes, que es podran gastar fins al 20 de 
desembre als negocis locals que es van veure 
obligats a cessar l’activitat per l’estat d’alarma 
per la pandèmia del coronavirus i que s’han 
adherit a la campanya «Fes-la rodar» (una 
seixantena fins al moment), són les oficines 
municipals d’atenció ciutadana (OMAC), els 
dies indicats a cada persona, via missatge 
sms al telèfon mòbil o trucada al telèfon fix.
Al tancament de La Revista, l’Ajuntament 
n’havia rebut més de 1.200 sol·licituds. Les 
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NOVA OFERTA 
FORMATIVA
L’empresa municipal de Promoció 
Econòmica, IDETSA, continua treballant 
i adaptant la seva oferta formativa a  les 
circumstàncies derivades de la pandèmia,  
apostant per la formació per Internet.
Les persones interessades a fer cursos 
en aquesta modalitat poden fer les seves 
preinscripcions a l’apartat de formació 
online del web www.idetsa.cat. Entre 
les propostes actuals hi ha un curs de 
monitor/a d’educació en el lleure infantil 
i juvenil, amb pràctiques en el context 
productiu; i la preparació per a l’obtenció 
el nivell  mitjà de l’ACTIC (Acreditació 
de Competències en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació).
D’altra banda, per donar resposta a les 
demandes de l’Associació de Comerç i 

del teixit empresarial en general, IDETSA 
ha signat un acord amb la Cambra de 
Comerç de Reus dins d’un Pla de Suport 
al Comerç minorista 2020, finançat per 
la Unió Europea. Gràcies a aquest acord, 
el 28 d’octubre s’impartirà el taller “Com 
adaptar el meu negoci al client post COVID; 
i el 4 de novembre, el de “Com transmetre 
una imatge que aporti valor al negoci”.
Per al sector serveis i indústria i pensant en 
les bonificacions dels crèdits de formació 
de  les empreses (FUNDAE), durant el mes 
de novembre s’oferiran els cursos per a 
l’obtenció de tres carnets professionals: 
d’operador de plataforma elevadora 
mòbil de persones; d’operador de carretó 
elevador frontal, retràctil, transpaleta 
manual, transpaleta elèctrica, apilador; i 
de Riscos específics de treball en alçada.
Al mateix temps, es continua amb la prova 
pilot del comerç digital. Un pla d’acció que 
va començar el 20 d’abril amb 8 comerços 

locals i que té com objectiu la digitalització 
gradual i conscient del petit negoci. 
A més, com a resposta a les necessitats 
de les persones usuàries de la Borsa de 
Treball de municipi, el Servei d’Orientació 
Laboral ha posat en marxa un itinerari 
de formació per la recerca de feina, 
que s’iniciarà el 22 d’octubre amb un 
seminari web titulat “Estàs cercant feina, 
t’acompanyem!”.

ELS  VEÏNS QUE LES HAN SOL·LICITAT PODRAN GASTAR-LES FINS AL 20 DE DESEMBRE ALS 
ESTABLIMENTS ADHERITS A LA CAMPANYA “FES-LA RODAR”

persones que encara no hagin demanat les 
targetes i vulguin obtenir-les, encara ho poden 
fer, per Internet a  a través de la seu electrònica 
de l’Ajuntament; o , de manera presencial, al 
Viver d’Empreses d’IDETSA.
Amb aquestes targetes, el consistori 
subvenciona la compra de béns i serveis 
de la ciutadania a les empreses locals 
adherides a la campanya «Fes-la rodar». 
L’Ajuntament dona dos tipus de targetes, 
tenint en compte el nombre de membres de 
les unitats familiars i la capacitat econòmica 
de les llars de convivència (calculada sobre la 
base de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya):
•  La Targeta Consum 100%, per a aquelles 

llars municipals que estiguin en els límits 

de renda establerts segons les bases 
reguladores de la subvenció, té un saldo 
que oscil·la entre els 100 i els 320 euros.

•  La Targeta Consum 100% Plus, per a 
les llars que superin els valors de renda 
fixats, té un saldo que oscil·larà entre els 
50 i els 160 euros. Amb aquesta targeta, 
les persones beneficiàries d’aquest ajut 
només han de pagar el 50% del l’import 
dels productes o serveis que comprin. 
De l’altre 50% se’n fa càrrec l’Ajuntament.

L’Ajuntament recorda a la ciutadania que, 
un cop finalitzi aquesta campanya, haurà 
de conservar aquesta targeta moneder 
per a possibles futures subvencions. En 
cas de pèrdua, caldrà demanar un duplicat 
que tindrà un cost de 10€.
Més informació, en la pàgina web 
d’IDETSA: www.idetsa.cat.



Restaurant un saxofon de l’any 1928, en Jordi Marqués va 
trobar una idea de negoci: “Carbonissimo”, una empresa local 
especialitzada en accessoris musicals de fibra de carboni per 
a saxo i clarinet, per satisfer les demandes dels músics més 
exigents. “Tot va començar fa uns vuit anys, quan vaig decidir 
apuntar-me a classes de saxo. El meu instrument era una 

peça d’antiquari, una màquina amb 
molt valor sentimental, però imper-
fecta, perquè desafinava”, explica 

Marqués. 
Sense pensar-s’ho gaire, es va 
posar a estudiar l’estructura 
tècnica del seu instrument per 
intentar millorar-lo. “Amb pocs 
mitjans i al garatge de casa meva, 
vaig fer diverses proves fins 
que, amb l’ajuda del professor 
de l’Escola Superior de Música 

de Catalunya 
Nacho Gascon 
i del solista 
internacional 
de saxofon 
baríton Joan 
Martí-Fras-
quier, vaig dissenyar una 
peça que millorava molt el so de qualsevol saxo o clarinet: una 
abraçadora, que permet que la canya s’ajusti perfectament a 
l’embocadura i no es perdi cap vibració durant la bufada, feta 
amb fibra de carboni”, argumenta Marqués. I aquesta peça 
és la raó de ser d’aquesta empresa innovadora formada pel 
Jordi i la seva filla, que compta amb la col·laboració de Joan 
Martí-Frasquier. Carbonissimo s’encarrega dels dissenys de 
les peces i n’externalitza la producció. La venda la fa a través 
d’internet i té distribuïdors per tot el món. Més detalls a: www.
carbonissimo.com
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 SECCIÓ EMPRENEDORS

Accessoris musicals de fibra de  
carboni per als músics més exigents

Des del  7 d’octubre ja està en funciona-
ment el Mercat del Mestral a Internet. Es 
tracta d’una plataforma virtual, creada per 
l’Ajuntament, que permetrà vendre als co-
merços locals del municipi els seus pro-
ductes i serveis a través de la pàgina web 
www.mercatdelmestral.cat. De moment, 
en aquesta primera fase del projecte, això 

ho podran fer, en concret, una vintena 
d’establiments comercials. La idea és que, 
posteriorment i de manera progressiva, es 
puguin incorporar a aquesta macrobotiga 
virtual tots els comerços locals que hi es-
tiguin interessats.
A banda d’aquesta vintena d’establiments, 
en aquest web també es facilita l’accés di-

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant obre el Mercat del Mestral 

ÉS UNA PLATAFORMA VIRTUAL QUE PERMET ALS COMERÇOS LOCALS VENDRE ELS SEUS PRODUCTES 
recte a les pàgines webs d’una altra vinte-
na de botigues que ja oferien venda online.
«Amb la creació d’aquest marketplace, 
l’Ajuntament pretén donar accés als co-
merciants locals a un nou canal de venda 
i augmentar la seva visibilitat i les seves 
possibilitats de venda», ha explicat la regi-
dora de Comerç, María José Gómez.
A més, aquest centre comercial virtual, tal 
com ha afegit la mateixa regidora, per-
metrà 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.
Actualment, es venen a través d’aquesta 
plataforma més de 700 productes i ser-
veis de tot tipus (de moda, d’estètica i de 
salut; d’alimentació; articles per a la llar; de 
floristeria, d’esports; de fotografia; de viat-
ges, etc.). Cada comerciant ofereix el sis-
tema o sistemes de pagament que més li 
convé (PayPal, transferència bancària i, en 
breu, també Bizum) i també decideix l’opció 
d’entrega de les compres (recollida al local i 
en alguns casos servei de transport).
Per celebrar l’obertura del Mercat del 
Mestral, molts dels establiments que en 
formen part, brinden als clients descomp-
tes especials. Així mateix, les primeres 
persones que utilitzin aquesta plataforma 
per comprar rebran una bossa amb el logo 
del Mercat, un obsequi de la Regidoria de 
Comerç. 
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L’Ajuntament  ha obert 
aquest estiu dos nous 
punts d’informació tu-
rística a  l’Hospitalet de 
l’Infant. Un està ubicat a 
la Plaça de la Marina, en 
un “lloc cèntric i ben visi-
ble”, segons ha destacat 
la regidora de Turisme, 
María José Gómez; i l’al-
tre, al costat de la Base 
Nàutica, que servirà per 
reforçar la promoció de 
les activitats aquàtiques 
i que substitueix la case-
ta de fusta d’informació 
turística que hi havia al 
passeig marítim, davant 
de la Platja de l’Arenal. 
Ambdós punts compar-
teixen la mateixa estè-
tica, adaptada al color 
corporatiu del consistori, 
i estaran oberts en tem-
porada turística.
“Amb aquestes ofici-
nes, situades en zones 
de màxima afluència de 
persones, volem donar 
un millor servei als turis-
tes i visitants, facilitar-los 
la informació relacionada 
amb els atractius del mu-
nicipi i les activitats que 
s’hi organitzen de ma-
nera que se sentin orien-
tats i acompanyats en tot 
moment”, ha explicat la 
mateixa regidora.
El servei dels nous punts 
d’informació turística se 
suma al de l’Oficina Cen-
tral de Turisme, ubicada a 
Cal Forn i oberta tot l’any. 

Dos nous punts d’informació turística a 
l’Hospitalet de l’Infant

UN ESTÀ SITUAT A LA PLAÇA DE LA MARINA; I UN ALTRE, AL COSTAT DE LA BASE NÀUTICA

‘L’únic peix que menja plàstic’, 
a la platja de l’Arenal. La Regi-
doria de Turisme ha instal·lat 
aquesta escultura  que fa de 
contenidor de reciclatge d’en-
vasos amb l’objectiu de cons-
cienciar la ciutadania de l’efec-
te devastador sobre la fauna 
marina que té la presència 
de plàstics als nostres mars i 
oceans. 
És una obra dissenyada per Ro-
sendo Porro Cuesta, un artista 
dedicat al treball i artesania del 
ferro al taller L’Enclusa, al Poble 
Espanyol de Barcelona.
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La pandèmia de la COVID-19 ha comportat una temporada estival atípica a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, com a la resta de Catalunya i de l’estat espanyol i a Europa. “És cert 
que al municipi, com a tot arreu, hem rebut menys turistes i visitants que els anys anteriors, 
però gràcies, sobretot, a la quantitat de persones que tenen segones residències al municipi i 
que s’han mantingut fidels a la destinació i fins i tot han allargat el seu període d’estada hem 
pogut salvar la temporada i podem fer-ne un balanç positiu, en la mesura del possible”, ha 
afirmat la regidora de Turisme, María José Gómez. Prova d’això, ha argumentat, és que “les 
platges han estat plenes, que les dades del consum d’aigua i de la brossa s’han incrementat 
i que els bars i restaurants han tingut força activitat”. 
Pel que fa al nombre concret de consultes ateses als diferents punts d’informació turística 
del municipi,  hi ha hagut més de 5.500, una xifra que representa una disminució del 67% 
respecte l’any 2019. 
Gairebé la meitat de les consultes registrades entre el 8 de juny i el 20 de setembre s’han 
atès a l’oficina central de Cal Forn. Tot i que els nous punts de plaça de la Marina i de la Base 
Nàutica es van posar en funcionament més tard, a mitjan de juliol, han aglutinat un impor-
tant volum de consultes (el 32 i el 18%, respectivament).
Malgrat que les consultes presencials han estat les majoritàries, enguany han augmentat 
les consultes telefòniques i també les fetes a través del correu electrònic i de les xarxes 
socials, sobretot relacionades amb les normes per accedir a les platges i als espais públics. 
Quant a la procedència de les persones que s’han adreçat a les oficines turístiques, les 
restriccions per viatjar establertes en alguns països europeus i els brots de coronavirus 
apareguts en els punts d’origen dels visitants habituals han provocat que els percentatges 
normals d’altres anys també hagin canviat de manera notable. En aquest sentit, el turista 
nacional ha representat el 80% del total (enfront del 61% de l’any passat), i d’aquest, la gran 
majoria, ha estat català, principalment de l’àrea metropolitana de Barcelona. Els turistes pro-
cedents de l’eix de l’Ebre, principalment aragonesos, han completat el gruix de visitants es-
tatals. La presència de turistes provinents de la resta de l’Estat espanyol ha estat anecdòtica.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va ser un dels pocs munici-
pis de la Costa Daurada que va fer un vídeo promocional nou 
durant el confinament; i un dels primers a fer-ne difusió. Al 
voltant d’un missatge que apel·lava a gaudir dels petits plaers 
de la vida a l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors es va cons-
truir una estratègia de comunicació a diferents plataformes 
(xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i en diferents 
formats (vídeo, anuncis en paper i digitals, falques de ràdio i 
bàners).

Amb el global de les accions vehiculades a través d’internet 
(Facebook, Instagram, YouTube i el cercador Google), més de 
500.000 persones han vist, com a mínim una vegada, els con-
tinguts relacionats amb l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors. 
Pel que fa al vídeo promocional en concret, ha tingut gairebé 
45.000 reproduccions a Facebook i més de 6.000 a YouTube. 
Els públics objectiu als quals s’han adreçat les campanyes pu-
blicitàries han estat de França, Andorra, Saragossa, àrea me-
tropolitana de Barcelona, Lleida, País Basc i Navarra.

Balanç positiu de la temporada turística d’estiu
TOT I QUE HA DISMINUÏT L’OCUPACIÓ ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I LES CONSULTES ALS PUNTS 

D’INFORMACIÓ, ELS PROPIETARIS DE SEGONES RESIDÈNCIES S’HAN MANTINGUT FIDELS A LA DESTINACIÓ 
Dels visitants estrangers, el gran gruix, 
pròxim al 85%, ha estat francès, seguit del 
turista alemany, belga i holandès, en menor 
mesura.
En relació amb l’ocupació dels establiments 
turístics, els percentatges han estat per sota 
d’un 10% el mes de juny, gairebé d’un 50% 
el mes de juliol, per sobre del 65% el mes 
d’agost i d’un 32% el mes de setembre. Són 
els apartaments de lloguer turístic els que 
han assolit uns percentatges d’ocupació 
més elevats; i els càmpings i hotels els que 
han patit una reducció molt forta en la seva 
ocupació. És destacable les ocupacions mi-
tjanes que han tingut els allotjaments rurals 
del municipi.
Aquesta situació és la mateixa que han 
viscut els establiments d’allotjament de la 
Costa Daurada en general, on les pernoc-
tacions, d’acord amb les dades de l’Obser-
vatori de Turisme del Departament d’Inno-
vació Turística d’Eurecat, han sofert una 
disminució de gairebé el 75% respecte l’any 
2019. Igual que a la resta de la Costa Daura-
da, les pernoctacions de visitants de fora de 
l’Estat espanyol han estat al voltant del 20%. 
El sector de la restauració ha estat un dels 
grans afectats també per aquesta crisi. 
Malgrat això, la valoració general del sector 
ha estat que la temporada ha sigut millor 
del que esperaven. Amb les restriccions 
d’aforament, les mesures de seguretat per 
la COVID-19, els horaris, etc, es pensava 
que aquesta temporada seria pitjor i, en ge-
neral, segons han explicat els restauradors 
a l’Ajuntament, ha estat un bon exercici, 
gràcies en part al turista nacional que ha 
respost molt bé a la seva crida.
Les platges amples i poc massificades així 
com l’interior del municipi, que té una xar-
xa de camins molt gran, han estat un dels 
aspectes més ben valorats pels visitants. 
Igualment, les mesures implementades 
per tal de minimitzar el risc de contagi del 
virus, com per exemple la figura dels in-
formadors de platja, han tingut molt bona 
acceptació.

Resultats de les campanyes de promoció 
turística fetes a les xarxes socials



Valoració positiva dels Casals d’estiu
L’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment fa una valoració posi-

tiva dels Casals d’estiu per a 
infants i joves que ha orga-

nitzat enguany, «perquè van 
finalitzar sense cap contagi 
de coronavirus i perquè van 
permetre gaudir als infants 
i joves participants d’una 
bona experiència lúdica i 
esportiva basada en la pràc-
tica d’esport», segons ha 
argumentat el regidor que 
està al capdavant d’aquesta 
àrea, Diego García.
En aquests casals d’estiu, 
distribuïts en vuit setmanes 
compreses entre l’1 de juliol 
i el 28 d’agost, els partici-
pants van poder dur a terme 
diversos tipus d’activitats 
en horari de matí: els infants 
de P3, P4 i P5 van fer acti-

vitats d’iniciació esportiva, 
jocs i dinàmiques de grup 
i també tallers i també van 
anar a la piscina i a la platja. 
I als nens i nenes més grans 
i els joves se’ls va oferir ac-
tivitats a la platja, d’aventu-
ra i esports sense contacte 
físic.
La majoria de les activitats 
es van desenvolupar a l’ai-
re lliure i es van organitzar 
grups reduïts de fins a 10 
participants, amb un mí-
nim d’un monitor/a que es 
va relacionar sempre amb 
el mateix grup, entre altres 
mesures de prevenció de la 
Covid-19 que es van aplicar.
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Quasi 400 persones s’han inscrit a les acti-
vitats organitzades per l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament per al curs 2020-21. Si que-
den places lliures, s’obrirà un nou període 
de preinscripció de l’1 al 13 de desembre.
L’oferta d’activitats,  vigent del 28 de se-
tembre de 2020 al 29 de maig de 2021 si 
les condicions sanitàries ho permeten,  és 
variada i està dirigida a totes les edats, des 
de nadons fins a persones d’edat avança-
da. Inclou cursos de natació i de tennis i 
pàdel, activitats poliesportives (handbol, 
bàsquet i futbol sala), gimnàstica de man-
teniment i aiguagim terapèutic. A aquesta 
oferta cal afegir-hi les activitats dirigides 
que brinda l’Àrea d’Esports durant tot l’any.
Per evitar aglomeracions i mantenir la dis-
tància de seguretat entre les persones, s’ha 
limitat el nombre de places i s’han organit-
zat grups reduïts, amb un mínim d’un mo-
nitor o monitora que es relacionarà sempre 
amb el seu mateix grup; i s’han habilitat 
diferents punts d’entrada i sortida en els 
equipaments esportius. 
Tal com remarca el regidor d’Esports, Diego 
García, en tot moment es vetllarà pel com-
pliment de les mesures de prevenció de 
la Covid-19 proposades per les autoritats 
sanitàries competents i diàriament, a l’arri-
bada es comprovarà l’estat de salut dels 
participants i es farà un control de tempe-
ratura. També se seguirà un protocol espe-
cífic sobre l’ús i desinfecció dels espais, del 

material propi de les activitats i de la gestió 
dels espais d’emmagatzematge. 
Descomptes per a les persones empadro-
nades
El consistori ha mantingut els avantatges 
en les tarifes per a les persones empadro-
nades al municipi i també per a les abo-
nades a les instal·lacions esportives. Els 
preus de les activitats són més econòmics 
per a aquestes persones; i aquelles que 
tenen una antiguitat mínima de dos anys 

al padró han pogut optar, a més, a altres 
descomptes: del 5% a partir del segon ger-
mà que fa una mateixa activitat; d’un 10% 
a partir de la segona activitat i d’un 10% si 
són persones majors de 65 anys.
Més informació, en el web municipal: 
www.vandellos-hospitalet.cat. Per qual-
sevol dubte, us podeu adreçar a l’Àrea 
d’Esports, per telèfon (977 820 523) o 
per correu electrònic (esports@vande-
llos-hospitalet.cat).

La nova oferta d’activitats de l’Àrea d’Esports 
atrau gairebé 400 persones

DURANT TOT EL CURS, S’HI VETLLARÀ PEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE PREVENCIÓ 
DE LA COVID-19 PROPOSADES PER LES AUTORITATS SANITÀRIES
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Aquest mes d’octubre han finalitzat les obres d’instal·lació d’un nou sis-
tema de climatització i ventilació al pavelló esportiu cobert de l’Hospitalet 
de l’Infant. Els treballs han consistit en la col·locació de dues màquines 
exteriors de ventilació, extracció i recuperació d’aire, amb sistemes de re-
gulació i control; i tecnologia de rendiment frigorífic elevat, que permetran 
distribuir aire fred i calent a l’interior d’aquest equipament municipal.
El projecte executiu també ha inclòs la instal·lació de noves canonades de 
distribució d’aire ubicades al cel ras de la coberta del pavelló; i d’un nou 
quadre elèctric a la façana exterior. A més, s’hi han col·locat uns panells 
per ocultar els aparells ja existents de climatització de les oficines i s’ha 
habilitat un nou accés a la coberta per a facilitar les tasques de manteni-
ment de les instal·lacions.
L’Ajuntament va adjudicar aquestes obres a l’empresa Comet Martínez 
Boix SL., per un import de 250.000 euros, aproximadament.

El Club Centre Excursionista Se-
rres de Mestral ha decidit sus-
pendre l’UT Llastres 2020, l’esde-
veniment esportiu de muntanya 
que s’havia de celebrar al munici-
pi els dies 13, 14 i 15 de novembre 
amb el suport de l’Ajuntament. 
Aquestes van ser les noves da-
tes per a la tercera edició de l’UT 
Llastres que van fixar en el calen-
dari el mes de març, quan a dos 
dies de l’inici de l’esdeveniment, 
previst inicialment del 13 al 15 
de març, van acordar ajornar-lo, 
tenint en compte les recomana-

cions de les autoritats sanitàries.
“Vista la situació actual de la 
pandèmia del coronavirus, ara 
ens adonem que vam fer molt 
bé en no tirar endavant en aquell 
moment l’UT Llastres, que havia 
d’incloure una prova d’ultrare-
sistència amb tres etapes, l’ 11a 
edició de la Cursa de la Portella, 
el Canicross i les curses infantils. 
Actualment, tot i la nostra volun-
tat d’oferir la possibilitat de parti-
cipar en aquest esdeveniment a 
la gent que estima la muntanya, 
considerem que amb totes les 

mesures de protecció que cal 
prendre, resulta molt complicat 
celebrar l’ UT Llastres amb l’es-
perit familiar que sempre han tin-
gut”, argumenta la junta del Club.
A conseqüència de la pandèmia, 
l’Ajuntament i el Club Esportiu 
Eutiches també van decidir,  de 
mutu acord, canviar la seu de 
l’EutichesBook 2020, l’esdeveni-
ment motociclista no competitiu 
que inicialment s’havia de cele-
brar el 3 i 4 d’abril però que es va 
ajornar fins als dies 2 i 3 d’octu-
bre. L’Ajuntament va renunciar a 

acollir-ne la 3a edició per evitar 
aglomeracions de gent al muni-
cipi i situacions que poguessin 
afavorir els contagis de corona-
virus.
Altres esdeveniments destacats 
que han quedat suspesos igual-
ment a causa de la Covid-19 han 
estat el triatló de l’Hospitalet, que 
s’havia de disputar el 6 de se-
tembre; i la XXXIII Setmana de 
Vela Catalana, que la Federació 
Catalana de Vela i el Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs han decidit 
ajornar fins al 2021. 

S’han suspès 
diversos 

esdeveniments 
esportius pel 
coronavirus

Nou sistema de climatització i ventilació,  
al pavelló cobert de l’Hospitalet de l’Infant

AQUEST ESTIU S’HI HAN DUT A TERME LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS
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Una seixantena de bars han 
participat en el pla d’Ecovidrio
Durant els mesos d’estiu, Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre enca-
rregada de la gestió del reciclatge de residus d’envasos de vidre a Es-
panya, ha treballat de bracet amb l’equip de l’Ajuntament per reforçar 
l’operativa de recollida selectiva d’envasos de vidre i facilitar la col·la-
boració de la ciutadania i, especialment, dels hostalers perquè la torna-
da a la normalitat sigui igual o més sostenible que altres anys. Per això, 
Ecovidrio  ha fet 60 visites d’informació i sensibilització als professio-
nals hostalers del nucli de l’Hospitalet de l’Infant i de l’Almadrava que 
han participat en la campanya, els ha lliurat de manera gratuïta cubells 
especials per facilitar la tasca de reciclatge i ha aportat contenidors 
adaptats a les necessitats del sector. 

Aprovat definitivament el 
plànol de delimitació de 

les mesures de prevenció 
d’incendis forestals 

El ple de l’Ajuntament ha aprovat definitivament el plà-
nol de delimitació de les mesures de prevenció dels 
incendis forestals al municipi, amb els vots a favor del 
PSC, de JxCat, de la FIC, d’ERC, de Cs i del PP i el vot en 
contra de la CUP. 
Per a la redacció d’aquest plànol, que inclou les urba-
nitzacions, els nuclis de població, les zones de sòl urbà 
i les edificacions i instal·lacions on es troben perso-
nes, animals o béns situats a menys de 500 m de la 
massa forestal, el consistori ha comptat amb l’assis-
tència tècnica de la Diputació de Tarragona. L’objectiu 
d’aquest plànol és identificar i determinar els subjec-
tes 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 
obligacions establertes per la Llei 5/2003. El document 
també conté les característiques tècniques que han de 
tenir les franges de protecció.
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 íntegrament dins del perímetre de protecció 
prioritària de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell.

Un total de 6,9 tones de residus orgànics 
és el resultat de la campanya de recollida 
porta a porta de matèria orgànica (FORM) 
adreçada als grans productors del munici-
pi que, per quart any consecutiu, ha posat 
en marxa aquest estiu passat l’Ajuntament.
En aquesta darrera campanya, hi han par-
ticipat 13 establiments de restauració, als 
quals la brigada de Medi Ambient els va 
passar a recollir aquest tipus de residus 
(restes de menjar, tovallons de paper o de 
cuina) dos cops al dia, del 6 de juliol  al 13  
de setembre.
Els establiments que més han col·laborat 
amb aquesta campanya han estat la guin-
gueta Riuport (se’ls va fer 133 recollides de 
les 140 possibles), seguida de l’Hotel Vis-
tamar (131 recollides) i del Vane’s Bar (108 
recollides).
Tenint en compte que enguany han pres 
part en aquesta iniciativa 10 establiments 
menys que l’any passat i que la campan-
ya ha durat 21 dies menys, a causa de la 
situació provocada per la pandèmia de la 
Covid-19 principalment, el regidor de Medi 
Ambient, Frederic Escoda, ha fet una valo-
ració positiva, perquè tot i que s’han recollit 
gairebé la meitat de tones de matèria or-

gànica en relació amb l’estiu passat, s’ha 
incrementat el percentatge de recollides un 
4 %, segons ha destacat. També ha aug-
mentat la mitjana de kg de residus orgà-
nics recollits per dia i per establiment (de 
6,5 s’ha passat a 7,6).
Amb aquest campanya, l’Ajuntament ha 
volgut, un estiu més, evitar vessaments 

i males olors, residus fora dels conte-
nidors i una saturació dels contenidors 
soterrats que envolten la zona del port 
esportiu i, sobretot, millorar al màxim la 
recollida de residus de fracció orgànica i 
facilitar-ne als grans productors aques-
ta recollida, perquè sigui el més còmoda 
i àgil possible.

Gairebé 7  tones de residus orgànics, recollides amb la 
campanya porta a porta adreçada als grans productors

AQUEST ESTIU HI HAN PRES PART 13 ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DEL MUNICIPI
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LES ENTREVISTES DE  L A RÀDIO

JOSEP MARIA 
CARTANYÀ,  EX 
DOCENT DE L’INSTITUT

Josep Maria Cartanyà ha treballat durant 22 anys 
a l’INS Berenguer d’Entença, exercint diferents 

càrrecs, i enguany s’ha prejubilat. Ràdio 
l’Hospitalet de l’Infant el va convidar a 

protagonitzar la secció “l’Aprenent”, que 
tracta la trajectòria laboral d’una per-
sona coneguda. Aquí en teniu un frag-
ment.

Com va començar en el món laboral?
He fet de repartidor de pastissos, de 
mecànic, he treballat al tros de casa, tot, 

però, estudiant simultàniament. També 
he treballat a l’Instituto Reparador del 

Habla, per a la Diputació de Tarragona, en 
una escola d’educació especial, i malgrat que 

la meva especialitat era psicologia clínica, mai he 
treballat del que vaig estudiar. No imaginava que al final 

la major part de la meva vida laboral seria treballar en educació especial 
i amb adolescents. 

Quan va arribar a l’ensenyament?
L’any 1995, quan es van obrir les oposicions de psicopedagog. M’hi vaig 
presentar perquè em venia de gust canviar de feina, però aquell any hi 
havia tanta gent que s’hi presentava que no tenia moltes possibilitats, si 
no fos perquè a l’examen va sortir el meu tema preferit, l’autisme. Això 
va permetre que aprovés les oposicions, vaig entrar a ensenyament i 
em van donar un trimestre a Sant Andreu de la Barca, després dos anys 
a Santa Maria dels Monges, i després ja vaig tenir l’oportunitat de venir 
a l’institut de l’Hospitalet de l’Infant, que per les seves dimensions és 
un centre dels que a mi m’agraden, ja que per la meva feina si no et 
coneixen els alumnes i les famílies no pots treballar bé.

Dius que el més satisfactori per a un orientador és que un alumne et 
demani parlar amb tu, quina era la consulta més recorrent?
El tema més comú de tots era l’ansietat. En alguns alumnes genera una 
actitud de tipus depressiu, es tanquen en si mateixos, no parlen; d’altres 
tenen reaccions totalment oposades. En altres èpoques les consultes 
eren més de trastorns alimentaris, consultes fetes pels afectats o per 
companys seus que et posaven sobre la pista que alguna cosa no fun-
cionava bé. La nostra feina era fer públic un patiment que en compar-
tir-lo feia disminuir la pressió, a partir d’aquí hi havia una feina a fer 
entre tots, pares, alumne i professorat.

Mai havies imaginat que treballaries amb adolescents?
Doncs no, però et puc dir que n’estic molt orgullós i que els joves al 
llarg d’aquests anys han millorat en el comportament. Jo crec en el pro-
cés de socialització de l’espècie humana, cada vegada ens hem anat 
domesticant i crec que aquest procés s’ha notat en els alumnes dels 
centres escolars, sempre hi ha excepcions, però poques. El que sí hi ha 
hagut és una disminució en la dedicació a l’estudi, potser ara estan més 
distrets en el món de les xarxes socials, dormen menys i aquest tipus 
de coses han afectat la qualitat de l’estudi, però també vull ressaltar 
que la majoria de la canalla són fantàstics, ser docent sovint és molt 
gratificant.

I ara que faràs?
Si puc i em deixen, començo a la Boella, que és un jaciment arqueolò-
gic molt proper i on hi ha vestigis de presència humana de fa un milió 
d’anys. Ja s’hi han trobat eines que són les més antigues de tot Europa 
i m’encantaria participar en tot això.

L’Ajuntament, 
reconegut pel 

seu impuls en la 
transformació digital

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha 
estat premiat amb el Reconeixement Administració 
Oberta 2019, que atorga el Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC). El consistori se situa en el 
Top 10 dels ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants de 
Catalunya capdavanters en la transformació digital de la 
seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. 
Aquests reconeixements públics, que distingeixen 
set categories d’acord amb el nombre d’habitants i la 
seva naturalesa, es concedeixen sobre la base d’una 
metodologia que analitza amb rigor més de 30 indicadors 
objectivables de 947 ajuntaments i 42 consells comarcals. 
Entre els indicadors, s’examina si es disposa d’una seu 
electrònica, d’un portal de transparència, d’un cercador 
web, d’un perfil del contractant, d’un tauler electrònic 
o bé si s’ofereix fer tràmits en línia,  o si s’envien les 
notificacions electròniques, entre d’altres. 
L’alcalde Alfons Garcia ha valorat molt positivament 
aquest reconeixement i ha afirmat que això significa que 
“s’està treballant per una administració més accessible 
tant per als vilatans com per aquells que no ho són”. A 
més, ha afegit que aquest guardó suposa “un nou repte 
de cara al futur d’aquest servei i que en gran part ha estat 
possible gràcies a la tasca transversal dels departaments 
de l’Ajuntament, especialment del de Comunicació i del 
de Tecnologies de la Informació per posar en valor el 
treball que han fet durant molt de temps”.
En aquesta edició, corresponent a l’exercici del 2019, 
han estat guardonats un total de 75 ens locals catalans 
repartits en les diverses categories. Cal destacar 
que, de la franja de 5.000 a 20.000 habitants, només 
dues poblacions del Camp de Tarragona han estat 
guardonades, i una d’aquestes és Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant.

D E S C A R R E G A’T 
G R AT I S A L 
T E U M Ò B I L 
L’A P L I C A C I Ó 
 

per estar al dia de 
l’actualitat, l’agenda 
d’actes i els pregons i bans

VH APP
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POBLACIÓ
Dades actualitzades 16/09/2020
L’Hospitalet de l’Infant 5.577
Vandellòs 780
Masriudoms 114
Vanessa Park 127
Masboquera 88
L’Almadrava 51
Població disseminada 19
Total 6.756
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Aria Cabré Vives, 1/07/2020
Kilian Cabré Vives, 1/07/2020
Lara Escobar Román, 10/08/2020
Xiomara Bris Rincón, 04/09/2020
Pau Selma Garcia, 09/09/2020
Martina Regalado Cabeza, 10/09/2020

DEFUNCIONS:
Matilde Felguera Caballero, 10/06/2020
Ismael Ferreiros Rubio, 10/08/2020
Lluís Montserrat Guinovart, 11/08/2020

Ramon Agulló Solà, 14/08/2020
Maria Josefa Delgado Mediavilla, 01/09/2020
Carmen Saladié Gil, 01/09/2020

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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FOMENT
CULTURAL 
DEL’HOSPITALET 
DE L’INFANT 
 President: Jaume Castellví 
 Secretària: Laia Gil
 Tresorer: Jaume Martí
  Vocals: Elisabet Segura, Coia Poblet, Teo Castillo, Jordi Miralles, 

Mercè Castellví i Josep Anton Garcia
 Correu electrònic: info@fomentcultural.cat
 Facebook: @gegantshospitalet
 Instagram: @gegants_hosp_infant
 Adreça: Carrer Escoles, 12, l’Hospitalet de l’Infant  
 Nombre de socis: 140  
 Quota:  6 euros/ l’any
 Data de fundació: 12 de desembre de 1985 

Aquest 2020 és un any molt especial per a l’entitat Foment Cultural de 
l’Hospitalet de l’Infant perquè celebra els seu 35è aniversari. L’entitat va 
néixer de la mà d’un grup de veïns i veïnes del poble que tenien la il·lusió 
de difondre els costums i tradicions de la cultura catalana, com ara les 
sardanes, els gegants, les bitlles o els grallers i diables, al municipi. En 
poc temps, es van anar dotant d’elements i activitats, tant és així que 
aquest no és l’únic aniversari que celebra enguany Foment Cultural: els 
Gegants de l’Hospitalet de l’Infant, l’Infant Pere i la Blanca d’Anjou, fan 30 
anys; el Cavallet de Mar, 25 anys; i el Frare Celestí, 10 anys. 
«Nosaltres vam presentar a l’Ajuntament la idea de crear uns gegants de 
la vila i ens vam comprometre a portar-los. El dia que els vam estrenar 
va ser un dels moments més emotius per a nosaltres», explica l’actual 
president de l’entitat, Santi Castellví. El Cavallet de Mar va ser la primera 
bèstia de foc del poble i el seu disseny es va inspirar en el logo de l’aplec 
de sardanes que organitza la mateixa associació. L’últim a incorporar-se 
a la colla va ser el Frare Celestí, un gegantó que simbolitza un monjo de 
l’ordre dels germans hospitalers, que es feien càrrec de l’hospital medie-
val del poble; i que es va crear per arribar a totes les franges d’edat i per 
acompanyar els Batukets. “Pesa poc, i el poden portar els més joves. A 
més, ens serveix de planter per a futurs portadors de gegants”, explica 
Castellví.  
Tot i que el context actual de pandèmia per la Covid-19 no els ha permès 
celebrar tots els aniversaris com es mereixen la història de l’entitat i els 
socis, d’aquests 35 anys en guarden com a regal el record de moltes 
experiències. “Formar part d’una entitat així et permet viure moments 
excepcionals, que no pots comprar; i creiem que Foment Cultural és un 
element integrador que permet arrelar la gent al poble”, afegeix Castellví. 

Arròs melós 
de pop i calamarsons   
Cuinera: Tania Paladines 
Establiment: Restaurante Vanes 

I N G R E D I E N T S

Per a dues persones

• 200 gr de d’arròs bomba del Delta 
• 80 gr de pop tallat
• 80 gr de calamarsons  
• 1 sípia mitjana
• Mig pebrot vermell
• Mig pebrot verd
• 1 all
• ½ ceba
• 2 tomàquets rallats
• Oli
• Julivert
• Colorant alimentari 

Per al fumet

• Una fulla d’api
• 1 porro
• 1 ceba
• 1 cabeça d’alls
• 1 manat de julivert
• 5 pastanagues
• 2 kg de morralla i peix de roca 

E L A B O R A C I Ó

El primer pas és fer el fumet amb peix de la llotja de 
l’Ametlla de Mar. Posem una olla plena d’aigua a 
bullir amb l’api, el porro, la ceba, la cabeça d’alls, les 
pastanagues i la morralla i el peix de roca.
Mentre va bullint el fumet, en una paella hi posem a 
sofregir una sípia mitjana tallada a trossets petits, 
mig pebrot vermell i mig de verd, un all, mitja ceba, 
dos tomàquets ratllats, oli, julivert i una mica de co-
lorant alimentari. 
A continuació, agafem una paella gran i hi posem 
l’arròs i el sofregit i ho remenem. Als 2 minuts, hi po-
sem el fumet de peix cobrint l’arròs, ho remenem tot i 
ho deixem que bulli una estona. Per acabar, hi afegim 
el pop i el calamarsons i ho deixem coure tot a foc 
mig durant 12 minuts. Passat aquest temps, l’arròs 
ja està llest i es pot servir! 

Teo Castillo
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Sessió de fotos amb Lo Boc de Vandellòs, pels seu 15è aniversari. Foto: R. S.

Espectacle Infantil de la Festa Major de l’Almadrava. Foto: Roger Saladié

Mural pintat per les participants d’un dels tallers de l’Estiu Jove. Foto: Judit Brú

Jocs infantils per la Festa Major de Masriudoms. Foto: Roger Saladié 

Tarda de txaranga a Vandellòs, per la Festa Major. Foto: Judit Brú 

Espectacle de màgia de la Festa Major de Vandellòs. Foto: Roger Saladié

Sessió de circ a l’Hospitalet de l’Infant. Foto: Roger Saladié 

Txaranga sobre rodes per la Festa Major de Sant Roc. Foto: TVV



 24 | Serveis

Imatge de Masriudoms de l’any 1964 en què es pot veure la torre de vigilància tal com era abans. Fotografia cedida per Joan Andreu Sancho Castellví.

La foto històrica


