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PACTE D’ESTABILITAT

Quan aquest exemplar arribi a les vostres mans, 
ja farà mesos que els grups municipals del PSC-
Cp i el de Ciutadans van firmar un acord per a la 
resta del mandat municipal.
La raó d’aquest acord es fonamenta en la cer-
ca d’una majoria absoluta que faciliti la gover-
nabilitat de l’Ajuntament, atès que malgrat la 
claredat dels resultats electorals calia ampliar 
l’equip de govern per tal d’agilitzar la feina diària 
del consistori.
Més enllà de les diferències i discrepàncies que puguin plantejar-se entre dos 
o més grups polítics municipals, el cert és que des que va arrencar aquest 
nou mandat, havíem visualitzat en algunes forces polítiques un afany més 
obstruccionista que col•laborador, amb la finalitat de portar a la inacció i al 
col•lapse l’acció de govern. 
Des de l’inici del mandat, el grup municipal de Ciutadans va tenir una ac-
tuació més propositiva i apartada de la desqualificació personal i col•lec-
tiva, mentre altres grups es mantenien en la indefinició o simplement en 
la negació. Ha estat aquesta actitud més participativa i compromesa la 
que ha afavorit l’ampliació de l’equip de govern en què valorem molt po-
sitivament la lleialtat personal i institucional, que permetrà avançar l’obra 
de govern municipal.
Aquesta premissa fonamentada en el compromís, en el treball i la lleial col•la-
boració amb aquesta formació i, tant de bo amb altres grups polítics munici-
pals –dins o fora de l’equip de govern-, serà la que ens permetrà avançar per 
aconseguir el major benestar de tots i cadascun dels nostres veïns.

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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«El pressupost municipal aposta per 
la sostenibilitat social, econòmica, 

ambiental i financera»

Frederic Escoda
Regidor d’Hisenda; de Medi Ambient i Medi Natural; i de Via Pública

El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar el 4 de desembre 
el pressupost municipal 
per al 2020 amb els vots a 
favor del PSC i de Cs i els 
vots en contra de JxCat, 
la FIC, ERC, la CUP i el PP. 
De quants diners estem 
parlant?
El pressupost integrat pel 
del propi Ajuntament, els 
organismes autònoms (els 
patronats municipals dels 
Mitjans de Comunicació, de 
l’Escola de Música i de la 
Llar d’Infants) i les societats 
anònimes municipals (la de 
promoció econòmica, que 
és IDETSA; i la d’esports, 
que és Llastres Serveis 
Municipals SLU) ascendeix a 
19.092.930,90 euros. 
El gruix d’aquest pressupost 
general correspon al de 
l’Ajuntament pròpiament 
dit, que és de 17.139.833,46 
euros. D’aquests, 
aproximadament, 1.444.000 
euros, seran destinats a 
inversions.
 
Com definiria el pressupost 
municipal d’enguany?
Diria que és un pressupost 
realista, prudent en el càlcul 
d’ingressos; caracteritzat 
per la contenció en la 
despesa i que aposta per 
la sostenibilitat social, 
econòmica, ambiental i 
financera, present i futura.

Quines són les principals 
inversions que farà el 
consistori?
La construcció d’un parc 
infantil a la urbanització Els 
Corralets (50.000 euros), 
la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat 
(130.000 euros), la 
remodelació dels parcs 
infantils de Vandellòs (50.000 
euros), la millora de carrers 
(80.000 euros), la compra 

d’un punt d’informació 
a la Plaça de la Marina 
(50.000 euros), inversions 
en platges (45.000 euros), la 
continuació del projecte de la 
xarxa de calor amb caldera 
de biomassa a l’edifici de 
l’Ajuntament de Vandellòs i a 
l’edifici que acull el consultori 
mèdic i la residència i 
centre de dia de Vandellòs 
(36.000 euros), i el nou 
projecte d’instal•lació d’una 
caldera de biomassa a la llar 
d’infants Patufets i a l’escola 
Valdelors de Vandellòs 
(79.489 euros).

En quina fase es troba el 
projecte de la xarxa de calor 
de Vandellòs?
Aquest projecte, cofinançat 
en un 50% pel fons FEDER 
de la UE, en què tant la 
Diputació de Tarragona com 
l’Ajuntament hi participen 
cadascun amb un 25% de la 
inversió, és previst que estigui 
en funcionament el darrer 
trimestre de 2020. La xarxa 
es començarà a instal•lar 
aquest mes de març, segons 
es preveu.

Tal com es va explicar en 
el taller per a adults que 
va organitzar la Diputació 
a Vandellòs, els beneficis 
d’aquesta instal•lació seran 
múltiples...
A nivell ambiental, el seu 
funcionament permetrà 
una reducció d’emissions 
de 97 tones de CO2 l’any. 
L’estalvi econòmic és 
aproximadament de 39.000 € 
anuals respecte a la despesa 
actual de l’Ajuntament per 
donar calor a aquests 2 
edificis municipals. A més, la 
utilització de l’estella forestal 
com a combustible permetrà 
prevenir incendis forestals i 
afavorirà la dinamització del 
sector forestal.

I la caldera de biomassa de 
la llar d’infants i l’escola 
Valdelors quan serà una 
realitat?
La idea és que també es 
pugui estrenar l’hivern que ve. 

Altres projectes com el del 
nou aulari de l’Escola Mestral 
i la nova residència de 
l’Hospitalet tardaran més a 
materialitzar-se...
Sí, de moment, enguany tenim 
previst destinar més d’un 
milió d’euros a la redacció 
d’aquests projectes de més 
envergadura, com són el 
del nou aulari d’educació 
infantil de l’Escola Mestral, 
la nova residència d’avis 
de l’Hospitalet de l’Infant, i 
també la nova comissaria 
de la Policia Local, el nou 
equipament esportiu al 
sector de la Porrassa, la 
remodelació de la Via Augusta 
i la restauració del pavelló 
d’Hifrensa. La previsió és que 
tots aquests projectes es 
comencin a executar l’any que 
ve, a excepció del de la nova 
comissaria de la Policia Local, 
que es licitarà l’any vinent i es 
començarà a edificar el 2022. 
Les obres de la residència 
d’avis duraran fins al 2022.

La inversió en la neteja de 
camins, en canvi, és una 
constant per a l’Ajuntament
Sí, enguany continuarem 
habilitant franges de 
protecció contraincendis als 
nuclis d’interior, reforçant 
l’actuació de la Generalitat de 
Catalunya. Hi destinarem uns 
50.000 euros a l’arranjament i 
la millora dels camins.

Alguna novetat pel que 
fa a les taxes i impostos 
municipals?
L’única novetat és l’increment 
de l’import de l’impost de 
vehicles de tracció mecànica 
(un 1%). La resta de tributs 
es mantindran congelats.
Tampoc hem incrementat 
l’endeutament municipal. 

Quin és el deute actual de 
l’Ajuntament?
L’Ajuntament com a tal 
no té deute, encara que a 
causa del desplegament de 
la fibra òptica al municipi 
per l’empresa IDETSA, 
l’Ajuntament actua com a 
avalador. En aquest moment, 
tenim un deute de 703.000 
euros que correspon al 3,61% 
del pressupost, que és el més 
baix que hem tingut en els 
darrers anys.
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M. Elidia López

«L’Ajuntament està estudiant el 
volum d’usuaris del bus muni-
cipal i també del tren, per saber 
quines són les freqüències ho-
ràries més utilitzades per la po-
blació. Tan aviat com disposem 
d’aquestes dades, farem una 
nova revisió dels horaris. Us man-
tindrem informats!» (Facebook 
Vandellòs-Hospitalet.cat).
Davant d’aquestes declaracions 
institucionals, volem dir que són 
esbiaixades i poc o gens precises. 
Primer, l’Ajuntament no està ac-
tualment fent el que es diu, en tot 
cas ho fa l’equip de govern, que no 
és ben bé el mateix, però la qües-
tió és que es faci alguna cosa al 
respecte. La FIC ho portava en el 
seu programa electoral i arran de 
la nostra intervenció en el darrer 
ple i la d’altres grups municipals 
demanant la posada en marxa 
d’un servei eficaç i eficient que 
doni resposta a la majoria de per-
sones, l’equip de govern s’ha vist 

forçat a iniciar aquest estudi. Se-
gon, tard s’hi posen a fer aquest 
estudi ja que si haguessin tingut 
voluntat de donar el servei, atès 
que les freqüències horàries són 
pràcticament les mateixes que 
les del vell traçat, s’hagués pogut 
començar 4 o 5 mesos abans i a 
hores d’ara ja tindríem els resul-
tats i podríem posar-hi la solució. 
Però no, es fa ara i mentrestant 
els usuaris d’aquest servei ens 
sentim menystinguts per les nos-
tres autoritats.
En relació amb el nou cartipàs 
municipal, volem dir que poc ha 
tardat l’alcalde en fer marxa en-
rere dels seus propòsits. Ara fa 
7 mesos pregonava que gover-
naria en minoria i aniria fent pac-
tes puntuals. Doncs bé, en poc 
temps, dins la seva ambigüitat 
ideològica, ha fet un gir, o no, cap 
a la dreta que els seus votants en-
tendran, o no, però és el seu pro-
blema i la seva responsabilitat.

EL QUE FALTA I EL QUE SOBRA

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

 @fichospitalet

Nuria Ortiz

Esmeralda Saladié

Assumpció Castellví

Des de fa un temps, des del 
nostre consistori s’ha iniciat un 
camí cap a la transició energè-
tica amb l’objectiu d’assolir un 
model més sostenible, basat 
en l’ús d’energies renovables. 
En els propers anys, en què 
haurem de fer front a un futur 
sense nuclears, un dels nos-
tres objectius ha de ser deixar 
de ser consumidors per esde-
venir productors d’energia.
Seguint la línia estratègica que 
ens marca a Europa l’Agen-
da 2030 i la nova llei de canvi 
climàtic i transició energètica 
de l’actual govern progressis-
ta de l’estat, estem estudiant 
nous models d’estalvi i efici-
ència energètics a les diferents 
instal•lacions municipals, per 
posteriorment, introduir-los 
progressivament a la resta de 
la ciutadania.
Algunes de les actuacions 
que s’han realitzat fins al mo-

ment han estat la redacció del 
Pla Director d’Estalvi i Efici-
ència Energètica; la instal•la-
ció de tres electrobenzineres 
de càrrega ràpida i gratuïta; la 
instal•lació d’una planta foto-
voltaica al Viver Tecnològic; la 
promoció d’ajuts econòmics 
pel foment de l’estalvi i l’efici-
ència energètics, entre d’altres.
En aquests moments, estem 
estudiant com generar l’ener-
gia que consumim a partir de 
l’ús d’aerogeneradors, de bio-
massa forestal i de la instal•la-
ció de plaques fotovoltaiques 
en alguns dels edificis.
Tenim la responsabilitat de 
garantir l’accés a una energia 
sostenible, fonamental per a la 
conservació del medi ambient, 
alhora que és una gran oportu-
nitat per millorar la nostra efi-
ciència, competitivitat i afron-
tar la transició energètica en 
un futur immediat.

Després de 10 de mesos de legis-
latura, el balanç que fem des del 
nostre grup vers l´equip de go-
vern es pot definir en: manca de 
transparència, manca de diàleg i 
la recerca de la comoditat.
I ho diem així tant per la gestió 
dels pressupostos com pel pac-
te de govern amb Ciutadans. 
Comencem pels pressupos-
tos: cap procés negociador per 
poder presentar propostes per 
parts dels diferents grups, cap 
espai de diàleg. La presentació 
d´un pressupost continuista, 
sense projecció per a un futur 
post-nuclear, mancat de projec-
tes potents per fer del municipi 
un municipi econòmicament 
dinàmic i autosuficient. Un 
pressupost que no posa prou 
en valor els pilars de l´estat del 
benestar amb projectes endar-
rerits com són la Residència 
d´avis de l´Hospitalet i l´amplia-
ció de l´Aulari, el qual consolida 

un turisme de sol i platja i des-
cuida els nuclis d´interior.
A més a més, fer un pacte amb 
el grup que menys propostes 
ha presentat, exactament 0 en 
tot el que portem de legislatura, 
sense fer oposició. Des d´ERC 
pensem que era el pacte menys 
beneficiós per al nostre munici-
pi entre totes les opcions possi-
bles. Una mostra més d’incon-
gruència per part del PSC, ja que 
quan va guanyar les eleccions 
va manifestar la voluntat de go-
vernar en solitari però amb pre-
disposició per dialogar i pactar, 
i els fets ens demostren tot el 
contrari.
ERC estem treballant intensa-
ment per recollir les demandes 
i necessitats dels nostres veïns 
així com presentant propostes 
per debatre al Ple per tal de mi-
llorar el nostre municipi: pressu-
postos participatius, memòria 
històrica, seguretat ciutadana... 

Junts per Catalunya conside-
rem que l’acord de govern entre 
el partit Socialista i Ciudadanos 
al nostre municipi és una alian-
ça que s’ha fet per COMODITAT 
i per POR a l’oposició.
Al PSC no li feia falta fer un 
pacte de govern, podia gover-
nar com fins ara. La diversitat 
de colors i de pensament dels 
grups polítics que havien sor-
git dels resultats de les elec-
cions municipals propiciaven 
que costés molt que tots els 
grups que estem a l’oposició 
votéssim el mateix en qualse-
vol punt del Ple. D’aquesta ma-
nera, l’equip de govern podia 
buscar l’acord amb un o varis 
grups i així enriquir el resultat i 
aconseguir major consens. De 
retruc, cal dir, que també ens 
estalviaríem els 20.000€ anuals 
que costarà aquest regidor a 
les arques municipals. 
Però pel que s’ha vist, al nostre 
Alcalde no li agrada fer política, 

prefereix el confort i la tran-
quil•litat d’arribar a un Ple i no 
preocupar-se d’haver de pactar 
i debatre les diferents proposi-
cions dels altres grups polítics. 
Perquè ara el que el PSC digui 
s’acomplirà amb el suport in-
condicional de CIUDADANOS, 
un partit que està a les Antípo-
des dels ideals i valors de la 
majoria de persones del nostre 
municipi. 
L’Alcalde, en declaracions fe-
tes després de l’acord, va dir: 
“Aquesta etapa que comença 
ara té com a objectiu resoldre 
els problemes reals de la ciu-
tadania de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant, treballant per 
la convivència, la cohesió i la 
justícia social”. Això vol dir que 
fins ara no ho havia fet?
Per suposat respectem el pac-
te, però no el compartim. Junts 
per Catalunya restem obertes 
al diàleg i a seguir treballant pel 
nostre municipi.

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA  
AL MUNICIPI, REPTE DE FUTUR

LES POLÍTIQUES DEL PSC-CIUTADANS

PSC + CIUDADANOS

www.vandelloshospitalet.socialistes.cat
pscvh@tinet.org 

@pscvandellos.hospitalet
@PSCVH

@psc_hospitalet.vandellos 

ercvandelloshospitalet@gmail.com
@esquerravandelloshospitalet

@Esquerra_VH
 @erc_vandehospi 

juntsxcat.vh@gmail.com
@juntsxcat vh
@juntsxcat_vh
@juntsxcat_vh
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Sergi Saladié Tomás Díaz

Sílvia Pujol

Entenem el feminisme com la 
lluita per la llibertat, la igual-
tat, la justícia i la no discrimi-
nació, exclusió o explotació 
de les dones pel fet de ser-
ho. Des del grup municipal 
CUP-AMUNT apostem per un 
municipi que posi la vida al 
centre, on les dones tinguem 
condicions de vida dignes i 
amb garanties de viure tran-
quil•les, sense explotacions, 
ni opressions, i sense patir 
violència. Apostem per des-
truir el sistema capitalista 
i patriarcal que regna en la 
nostra societat.
Davant la celebració del 8M, 
Dia Internacional de les Do-
nes, al nostre municipi, amb 
actes únicament per omplir 
l’agenda, lamentem profun-
dament que el govern mu-
nicipal es negui a incloure 
la perspectiva de gènere en 
totes les polítiques públi-

ques desenvolupades des de 
l’ajuntament, que es mostri 
reticent a col•laborar amb 
els centres educatius per tal 
d’oferir formació en matèria 
d’igualtat, diversitat i educa-
ció sexual -ja que considerem 
que l’educació és l’eina bàsi-
ca de transformació social-. 
Així com, lamentem el poc 
interès que mostra davant 
l’entitat feminista del muni-
cipi, invisibilitzant d’aquesta 
manera el col•lectiu de dones 
i tancant portes a l’elaboració 
d’un protocol vigent i actua-
litzat en matèria, que ofereixi 
recursos, punts d’informa-
ció i formació a les persones 
responsables, per tal de que 
les festes populars dels nos-
tres pobles tinguin un espai 
de resposta davant qualsevol 
conducta masclista. Nosal-
tres ho tenim clar: feminisme 
per canviar-ho tot!

Estamos ya en el 2020 y ya se 
ha hecho efectivo el acuerdo que 
Ciutadans y el PSC firmamos el 
pasado año con el fin de garan-
tizar la estabilidad, el buen go-
bierno y la configuración de un 
equipo de trabajo para pensar y 
actuar para todos los vecinos. 
Recibimos la concejalía de Se-
guridad Ciudadana y Protección 
Civil, y de Infraestructuras ge-
nerales y Movilidad como una 
responsabilidad y una gran opor-
tunidad para trabajar y mejorar 
nuestro municipio. 
Ha sido el trabajo y una oposi-
ción constructiva y colaboradora 
de Ciutadans desde el inicio de 
mandato, lo que ha posibilitado 
que ahora formemos parte del 
Gobierno Municipal, trabajando 
para fortalecer el progreso social 
y económico desde la lealtad ins-
titucional y respeto a nuestra au-
tonomía ideológica. 
Quiero que nos felicitemos por la 
nueva estación de tren. Supone 

una oportunidad de presente y 
futuro para el municipio y debe-
mos aprovecharla. Deseo tam-
bién hacer mención al temporal 
Gloria, durante el cual nuestra 
Policía Local y el servicio de Pro-
tección Civil del municipio traba-
jaron y colaboraron muy activa-
mente en el marco de los Planes 
de Emergencia específica que se 
activaron. Todos debemos ahora 
trabajar unidos para obtener el 
apoyo de otras administraciones 
y recuperar el municipio a su si-
tuación original de cara a la tem-
porada de verano. 
Mis felicitaciones para los com-
ponentes de la Policía Local que 
recibieron un reconocimiento 
necesario y que nunca antes se 
había realizado. Y mi agradeci-
miento a Luis Martínez Gutiérrez, 
artífice de la creación del Cuerpo 
en 1981 como primer concejal de 
Seguridad Ciudadana del Munici-
pio. Ahora toca trabajar con ilu-
sión y responsabilidad.

Valga la expresión latina para dar 
luz a una de las revelaciones más 
relevantes del curso político en 
nuestro municipio. Pacta sunt ser-
vanda es un viejo aforismo latino 
que viene a decir que los pactos 
vinculan a las partes, y hay que 
cumplirlos.
Desde el inicio de mandato ya ex-
pusimos que la mayoría relativa del 
equipo de gobierno no aseguraba 
que pudiesen impulsarse ni orde-
nanzas ni presupuestos con ga-
rantías. Desde ese momento nos 
pusimos a disposición del Alcalde 
para abrirnos a consensos y siner-
gias con el solo objetivo de mejorar 
la vida de nuestros vecinos.
El Alcalde optó por la estrategia del 
avestruz. Cuando se dio de bruces 
con la realidad y vio que peligraban 
los presupuestos empezó a mover 
ficha para garantizar una mayoría 
suficiente.
Pese a haber tenido contactos in-
formales, nunca tuvimos la sen-
sación de que realmente se estu-

viese fraguando la posibilidad de 
impulsar un acuerdo con nuestra 
formación, y aún menor seguridad 
de que aquellos incipientes puntos 
de acuerdo fuesen a cumplirse con 
garantías.
Los pactos son para cumplirse, y 
al final se ha anunciado un pacto 
que vincula al PSC con Cs. Le-
jos quedan los posicionamientos 
electorales del partido naranja; a la 
primera de cambio han cerrado un 
pacto del que aún desconocemos 
todo el alcance, y en el que desde 
luego no han podido dar las claves 
para entender en qué va a benefici-
ar a nuestros vecinos ese acuerdo.
¿Se bajarán impuestos? ¿Habrá 
políticas de promoción económi-
ca? ¿Se destinará más inversión 
al cuidado de las calles o a la jar-
dinería? ¿Se empezará a pensar en 
el futuro tras el desmantelamiento 
de la nuclear?
Esas son las respuestas que espe-
ramos, y no un pacto anunciado y 
sin desarrollar.

FEMINISME PER CANVIAR-HO TOT! UN GRAN PASO
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De ben segur, molts dels vilatans que lle-
geixin aquest article ho faran desconeixent 
qui era Bartomeu Gual i, fins es pregunta-
ran com és que un magister domorum, és 
a dir, un mestre de cases o arquitecte i ciu-
tadà de Barcelona n’és el protagonista.
D’entrada, convé aclarir que Bartomeu 
Gual va ser un dels arquitectes més desta-
cats del gòtic català, juntament amb altres 
figures de primera fila com Arnau Bargués, 
Guillem Abiell i Marc Safont. Bargués fou 
un arquitecte al servei del poder reial, mu-
nicipal i eclesiàstic; a ell li devem la façana 
gòtica de Casa de la Ciutat de Barcelona i 
el palau del rei Martí al monestir de Poblet, 
així com l’atrevit disseny de la sala capitu-
lar de la catedral de Barcelona. Abiell, per la 
seua banda, va dirigir la fàbrica d’un grapat 
d’edificis de la ciutat comtal: l’hospital de 
la Santa Creu, les basíliques del Pi i Sant 
Jaume, el convent de Montsió i el mones-
tir de Pedralbes, entre d’altres. A l’últim, a 
Marc Safont, fou l’artífex de la part gòtica 
del palau de la Generalitat.
Doncs bé, Bartomeu Gual es va guanyar 
el dret a asseure’s en la mateixa taula 
d’aquests tres genis. Do-cumentat d’ençà 
de 1396, assumí el càrrec de mestre ma-
jor de la catedral de Barcelona entre 1413 
i 1441. Durant aquestes gairebé tres dèca-
des, es va acabar la sala capitular (iniciada 
pel mencionat Arnau Bargués), es tancaren 
els darrers trams de les voltes de l’interior 
del temple, es van endegar l’airós cimbo-ri 
(tot i que els treballs es van aturar ben aviat 
i l’obra no s’acabaria fins al segle XIX), i es 
va deixar molt avançat el claustre. Tal com 
s’ha subratllat, l’activitat de Gual fora de la 
catedral va ser més aviat escassa, però no 
podem passar per alt el seu vincle amb les 
nostres contrades en els primers anys de 
la seua carre-ra professional.
El 1400, l’ajuntament de Barcelona havia 
adquirit la baronia de Flix, amb l’objectiu 
de controlar el co-merç del blat provinent 
del centre de la península. Fins llavors, un 
dels mitjans de transport més ràpids era 
seguir el curs del riu Ebre, però al seu pas 
per Tortosa calia pagar un peatge. Per tal 
d’estalviar-se’l, el 1402, la ciutat comtal va 
acordar la construcció d’un “camí de car-
ros o de bèsties” entre el Castellet de Ba-
nyoles i un port natural situat a Miramar o 
Guardamar, entre l’estany Gelat i la punta de 
Porquero-la, on s’habilitaria un embarcador 
i un magatzem. Així, el blat es desembar-
caria a Banyoles, una mica més avall que 
Flix, i des d’aquí es duria per terra fins a 
Guardamar, on s’embarcaria novament per 
por-tar-lo per mar a Barcelona. Tot plegat 
costà 30.000 florins. La llotja-magatzem 
de Guardamar tenia un caràcter fortificat 

Per Antoni Conejo

«Bartholomeus Gual, magister domorum, 
civis Barchi-none»

per tal de protegir-la d’eventuals assalts de 
pirates i sarraïns. Bartomeu Gual, que per 
aquells anys estava al servei del consistori 
barceloní, fou l’escollit per construir-la entre 
1406 i 1411. Malauradament, només n’han 
romàs unes poques restes, d’entre les quals 
s’hi han pogut identificar un parell de tor-
res, unes sitges, un pou i un trull. Aquesta 
infrastructura sembla que fou abandonada 
al co-mençament del segle XVI, quan Bar-
celona va reprende el transport del blat pel 
riu Ebre passant per Tortosa. 
Entre 1410 i 1411, Gual, qualificat encara 
com “maestre de la obra de Guardamar”, 
es desplaçà fins a l’hospital de l’infant Pere 
per tal de fer-hi un parell d’obres. En primer 
lloc, va reparar algunes destros-ses arran 
d’una forta ventada. I en segona instància, 
va dirigir diversos treballs de guix. Entre 
aquests, destaca la construcció d’unes 
“escales de raiola del tarrat”. Malgrat que 
el document és molt lacònic, pot tenir la 
seua rellevància històrica. D’ençà de finals 
del segle XIV i principi del segle XV, s’ates-
ten al Principat els primers exemples de 
voltes de rajola, també dites voltes de maó 
de pla o voltes catalanes, de les quals en 
van ser pioners els ja mencionats Arnau 
Bargués i Guillem Abiell. Més tard, també 
sovin-tegen les referències a escales vol-
tades d’acord amb aquest mateix procedi-
ment constructiu. Així, no sembla agosarat 
plantejar la hipòtesi que les realitzades per 
Gual a l’hospital podrien haver-se fet se-
gons aquest sistema, és a dir amb rajola i 
guix, i, per bé que no s’hagin conservat, es 
tractarien de les més anti-ges d’aquestes 
característiques documentades fins ara al 
Principat.

Sigui com sigui, el simple fet de revelar la 
presència d’un mestre tan important com 
Bartomeu Gual a la nostra vila, ni que que 
fos durant la seua etapa formativa i no de 
maduresa professional, ja és un motiu prou 
important com per dedicar-li les línies que 
acabeu de llegir.

Detall de la base del cimbori de la catedral de Barcelona. Foto: Antoni Conejo
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talana, 1997, vol. IV, 129.
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Ja estan en marxa les obres d’arranjament 
de la piscina municipal de Masriudoms

Al gener van començar les obres d’arranjament de la piscina municipal 
de Masriudoms. Els treballs han de servir per solucionar les patologies 
constructives i la manca d’estanquitat, així com per adequar les instal•lacions i 
l’entorn del vas de la piscina. 
Aquests són els objectius dels treballs que l’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa 
Obres i Contractes Penta SA per un import de 274.000 euros, aproximadament, i 
un termini d’execució de 8 mesos. La idea és que per Sant Joan els usuaris de la 
piscina municipal de Masriudoms puguin gaudir-ne ja de les millores.
El projecte preveu la construcció d’un nou vas de piscina dins de l’actual. El nou 
vas serà desbordant i disposarà d’una escala interior a l’aigua. Per millorar-ne 
l’accessibilitat, també s’habilitaran unes escales noves i una rampa adaptada 
per entrar al recinte.

La nova estació de tren de l’Hospitalet 
de l’Infant, ubicada al sector de la 
Porrassa, va posar-se en funcionament 
el passat dilluns 13 de gener, amb la 
inauguració de la variant ferroviària 
Vandellòs-Tarragona del Corredor del 
Mediterrani. Aquesta estació compta 
amb personal d’informació i atenció 
al client de les 6.30 a les 22.30 h, que 
ven els bitllets a taquilla; i també amb 
màquines d’autovenda de bitllets 
de serveis regionals de Rodalies de 
Catalunya i de Mitja i Llarga Distància. 
El subdelegat del govern espanyol a 
Tarragona, Joan Sabaté; i l’alcalde, 
Alfons Garcia, acompanyat pels regidors 
Nuria Ortiz i Tomás Díaz, van visitar-la 
el mateix 13 de gener, dia en què es va 
posar en marxa el nou traçat ferroviari, 
apte per a alta velocitat i trànsit mixt, que 
connecta el Corredor Mediterrani des de 
Vandellòs amb la Línia d’Alta Velocitat 
Madrid-Barcelona-França i amb la línia 
d’ample convencional Tarragona-Reus.
Des del passat 3 de febrer, en aquesta 
estació, no només s’ofereix servei de 
trens regionals, sinó també el servei de 
tren Avant, amb el qual es pot arribar 
fins a Barcelona en poc més d’una 
hora i directament a l’Estació del Camp 
de Tarragona. Aquest tren de mitja 
distància fa actualment dues parades al 
dia a la nova estació de l’Hospitalet, una 
d’anada i una altra de tornada. 
Enrere han quedat, així doncs, l’antic 
traçat ferroviari de via única per la 
zona costanera del sud de Tarragona 
i l’estació de tren de l’Hospitalet que 

EL 13 DE GENER, AMB LA POSADA EN SERVEI DE LA VARIANT VANDELLÒS-TARRAGONA DEL 
CORREDOR MEDITERRANI

S’estrena la nova estació de tren  
de l’Hospitalet de l’Infant

havia estat en funcionament durant 
més de 150 anys. Adif ja ha licitat la 
redacció del projecte per desmantellar la 
via única entre Vandellòs i PortAventura, 
per donar compliment a la Declaració 
d’Impacte Ambiental.

Nous horaris del bus municipal
Per ajustar els horaris de l’autobús 
municipal als horaris dels trens i donar un 
millor servei, l’Ajuntament ha modificat 
els horaris de l’autobús municipal. Els 
horaris actuals, que són provisionals, 
van entrar en vigor el 24 de febrer.
L’autobús municipal és un servei gratuït 
que connecta els diferents nuclis de 
població i que s’utilitza també per 
transportar els alumnes de l’interior 
del municipi fins a l’Institut Berenguer 
d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant. Des 
del passat 13 de gener, inclou la parada 
de la nova estació de trens l’Hospitalet 
de l’Infant en cinc dels seus viatges, que 
coincideixen amb els horaris de sortida 
cap a Barcelona de tres trens (el de les 
10.22 h, el de les 14.39 h i el de les 19.26 
h) i els horaris d’arribada a l’Hospitalet 
de dos trens (el de les 14.43 h, el de les 
19.42 h) i del tren AVANT de les 19.35 
h, posat en funcionament el passat 3 de 
febrer.
Des del 24 de febrer, l’autobús municipal 
té també parada a l’estació de trens els 
dissabtes. En concret, en franges horàries 
que coincideixen amb les sortides de tres 
trens cap a Barcelona (el de les 8.21 h, el 
de les 10.22 h i el de les 12.25 h) i amb 
les arribades de tres trens a l’Hospitalet 

de l’Infant (el de les 9.44 h, el de les 11.44 h i el de les 
12.41 h).
Per acabar d’establir els horaris del bus municipal, 
l’Ajuntament està actualment estudiant el volum 
d’usuaris d’aquest transport municipal i també del 
tren, per saber quines són les freqüències horàries 
més utilitzades per la població. També està treballant 
la resposta de la Generalitat a les demandes de millora 
del servei de transport al municipi. Tan aviat com es 
disposin d’aquestes dades, es farà una nova revisió 
dels horaris. Us mantindrem informats.
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Prop de 7.000 persones visiten el Pessebre dels Estels
LA 22a EDICIÓ ES VA CELEBRAR ELS DIES 22,26, 28 I 29 DE DESEMBRE A LA MASIA DE CASTELLÓ
Gairebé 7.000 persones van gaudir de la 
22a edició del Pessebre dels Estels, malgrat 
el vent, el fred i la pluja del primer dia de 
representació, tal com ha explicat l’entitat 
organitzadora, l’Associació Masia de 
Castelló, amb el patrocini de l’Ajuntament. 
Entre aquestes persones, hi havia gent 
d’arreu de Catalunya, però també de l’Aragó 
i de la Comunitat Valenciana.
Tant l’Associació com l’Ajuntament 
agraeixen la implicació dels més de 400 
voluntaris, que van fer possible que els 
dies 22, 26, 28 i 29 de desembre s’hi 
representessin una cinquantena d’escenes 
i s’incorporessin diverses novetats: quatre 
noves escenes, dos torns d’accés i un 
circuit més ampli, per evitar cues. 
Per la seva implicació social al territori, 
precisament, l’Associació Masia de Castelló 
va ser una de les deu entitats que va rebre 
un reconeixement el passat 25 de gener, en 
la Gala dels Imprescindibles de l’any 2019 
de Canal Reus Televisió.

Lliurament del premi del IV Concurs d’Instagram 

El passat 28 de gener, la regidora María José Gómez va lliurar el premi a l’iger Cristina 
Pedret, de Móra d’Ebre, la guanyadora del IV Concurs d’Instagram del Pessebre dels 
Estels, que va convocar la Regidoria de Turisme. El premi per aquesta imatge consisteix 
en una estada d’una nit al càmping la Masia de l’Almadrava en una mòbil home de fins 
a 6 places en temporada baixa i un dinar per a dues persones al restaurant Rebost de 
la Nuri de Masboquera.

Al voltant de 4.000 tapes, servides en la IV Ruta de tapes
L’Associació de Restauració i Hoteleria 
de la Vall de Llors (ARH) ha fet un balanç 
positiu de la IV Ruta de Tapes que va 
organitzar a l’Hospitalet de l’Infant, amb 
el suport de la Regidoria de Turisme, per 
al període comprès entre el 5 i el 15 de 
desembre. I és que, segons ha informat, 
es van servir al voltant de 4.000 tapes en 
els 10 establiments participants. 
Aquesta xifra representa una quantitat 
similar a la de l’edició anterior, unes 350-
450 tapes servides de mitjana a cadascun 
dels bars i restaurants que durant aquests 
dies van oferir una tapa i una “canya” o 
“quinto” de cervesa o un gotet de vi per 
2,5 euros.
La tapa més ben valorada va ser 
l’anomenada “Almadrava”, de la Pizzeria 
Amalfi. Els que regenten aquest establiment 
van rebre el premi a la millor tapa, dotat 
amb un sopar per a dues persones a 
Can Bosch de Cambrils. En segon lloc, va 
quedar la tapa del Restaurant-Pizzeria Can 
Donatello; i en tercer lloc, la del Bar Nevada.

Quasi 16.000 euros, recaptats per a la Marató de TV3
Al municipi, s’ha aconseguit recaptar gairebé 16.000 euros per 
a la darrera edició de la Marató de TV3, dedicada a les malalties 
minoritàries. En concret, prop de 9.000 euros, al nucli de 
Vandellòs; i quasi 7.000 euros, al nucli de l’Hospitalet de l’Infant.
A Vandellòs, les entitats del poble van organitzar, amb la 
col•laboració de l’Ajuntament, diverses activitats. La major 

part d’aquestes activitats es van concentrar el passat 14 de 
desembre, al pavelló esportiu. A l’Hospitalet de l’Infant, els 
actes en benefici de la Marató van començar al novembre 
i s’han perllongat fins a principis de 2020. També els van 
organitzar les entitats i veïns del poble, amb el suport del 
consistori. 

Els premis de la IV Ruta de tapes (un 
sopar per a dues persones a Can 
Bosch; un lot de vins i cava; i un joc 
d’accessoris de vi) es van sortejar a 

Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, entre 
la cinquantena de persones que van 
completar el Passaport de la Ruta i van 
tastar totes les tapes.
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La Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant se 
suma a la campanya #pels valents contra el càncer infantil
La Policia Local s’ha adherit a la campanya “Escuts solidaris contra el càncer infantil”, que 
té com a objectiu col·laborar amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per ajudar 
a construir el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre de recerca i tractament 
del càncer infantil més gran del sud d’Europa, actualment en construcció, que tindrà 
capacitat per atendre 400 pacients a l’any.
Per recaptar diners per a aquesta causa, la Policia Local ofereix uns escuts termoadhesius 
especials amb la insígnia policial de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’etiqueta 
#pelsvalents, que identifica la lluita dels nens i nenes contra la malaltia.
Inicialment s’han posat a la venda 500 unitats d’aquests escuts solidaris, que es poden 
adquirir, des del 27 de gener, per un donatiu de 4 euros, a les dependències de la Policia 
Local, a les oficines municipals d’atenció ciutadana, a les biblioteques municipals, a 
l’Oficina de Turisme, a la Piscina Municipal Coberta i a diversos establiments comercials.

La corporació municipal reconeix a nou policies locals 
per la seva permanència en el cos 

L’Ajuntament lamenta la pèrdua 
de l’exalcalde de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant Carles 
Barceló Vernet, que va morir el 
8 de gener, als 82 anys. Barceló, 
natural de Vandellòs, va entrar 
en la política municipal l’any 
1983 encapçalant la llista 
de l’Agrupació Electors de 
Vandellòs i va estar quatre anys 
com a regidor. En les següents 
eleccions, les del 1987, va 
aconseguir l’alcaldia, en aquest 
cas amb Convergència i Unió, i 
la va mantenir fins l’any 1997. 

Quan faltaven dos anys per 
esgotar el mandat, va renunciar 
al càrrec a favor de Josep 
Castellnou, número dos de la 
seva llista. 
D’aquests deu anys d’alcaldia 
de Carles Barceló, en destaquen 
fites tan importants per al 
municipi com ara la inauguració 
de la Casa de la Vila, del Parc 
de Bombers, del CAP i del 
passeig marítim de l’Hospitalet 
de l’Infant; de la Clínica rural 
de Vandellòs; i del polígon Les 
Tàpies, entre d’altres. 

El consistori ha concedit a nou policies locals les “Medalles a la permanència 
en servei actiu”, previstes en el reglament de distincions i recompenses 
d’aquest cos policial, per aquells funcionaris que porten 15 anys com a 
mínim desenvolupant aquesta tasca.
L’acte oficial de lliurament d’aquestes condecoracions va tenir lloc el 24 de 
gener a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou i va anar a càrrec de l’alcalde, 
Alfons Garcia; del regidor de Seguretat, Tomás Díaz; i del cap de la Policia 
Local, el sotsinspector Jordi Jiménez. 
El sotsinspector, precisament, va ser un dels policies locals homenatjats. 
Igual que els agents jubilats Agapito Gómez i Antonio Naranjo, va rebre 
la medalla d’or, pels 35 anys de servei al cos. Al sergent Sergi Navarro, al 
caporal Josep Sanabra i als agents Isabel Peinado, Graciniano Ballesteros, 
Xavier Cerdà i Manuel Garcia, se’ls va lliurar la medalla de bronze, pels 15 
anys de servei. 
En la fotografia de grup hi apareix també el primer regidor de Seguretat 
Ciutadana del municipi, Luis Martínez, al qual Jordi Jiménez va donar-li les 
gràcies per haver creat el cos policial.

L’Ajuntament lamenta 
la mort de l’exalcalde 
Carles Barceló 
VA GOVERNAR UNA DÈCADA, EN QUÈ EL MUNICIPI 
VA VIURE UNA GRAN TRANSFORMACIÓ
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp 
s’alien per optimitzar i millorar els serveis públics 
ELS CONSISTORIS HAN ACORDAT ASSISTIR JUNTS EN REUNIONS AMB ORGANISMES 
AUTONÒMICS I ESTATALS PER SOL·LICITAR ACTUACIONS QUE BENEFICIÏN LES DUES LOCALITATS

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va 
acollir a principis de febrer una reunió de 
treball entre el consistori mont-rogenc i 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant. La trobada va comptar amb la 
participació de tots els regidors dels dos 
equips de govern i va servir per engegar una 
etapa de major col·laboració entre els dos 
municipis. Tot plegat per establir sinergies 
que permetin millorar la prestació o l’efici-
ència dels serveis municipals, optimitzar 
els recursos públics i impulsar accions que 
puguin beneficiar les dues localitats. 
Un dels primers acords que es van prendre 
va ser el de sol·licitar de manera conjunta 
visites i reunions amb altres organismes 
autonòmics i estatals en temes que són 
d’interès comú per als dos municipis. En 
aquest sentit, els dos alcaldes ja han tin-
gut dues reunions amb el departament de 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
per tractar de millorar el transport urbà i 
interurbà. En aquesta trobada, es va de-
manar que es pugui comunicar la nova 
estació de tren amb els dos nuclis, esta-
blir un autobús llançadora amb l’Hospital 
Sant Joan de Reus i el Complex Educatiu 
de Tarragona (l’Antiga Universitat Laboral), 
així com optimitzar les freqüències amb 
Reus i Tarragona. 
Altres organismes amb qui es vol contac-
tar de forma conjunta és amb el departa-
ment de Salut de la Generalitat en relació 

amb els serveis que s’ofereixen als centres 
d’Atenció Primària per poder coordinar-se 
entre municipis i reclamar més atenció. 
També amb l’Agència Catalana de l’Aigua, 
per l’arranjament i neteja de la Riera del 
Llastres; amb Costes de l’Estat, per totes 
les afectacions que ha tingut el temporal 
Glòria; amb ADIF, pel projecte de via verda; 
i amb Serveis Socials de la Generalitat per 
introduir també millores en aquest àmbit. 

D’altra banda, s’està estudiant crear una 
marca que identifiqui els dos municipis i 
la forma jurídica que caldria implantar per 
gestionar de forma conjunta les accions 
que es vulguin desenvolupar. 
Van acordar que en un mes i mig es tor-
naran a trobar per continuar treballant ple-
gats. Durant aquest temps, cada regidoria 
farà un treball intern per avançar en els di-
versos temes que s’han tractat.

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

32.000 euros 
(cost final)

L’Ajuntament ja ha adquirit aquest 
instrument i preveu mostrar-lo en 
un acte obert a tothom.

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

50.000 euros 
(cost previst)

Actualment, s’estan realitzant els 
treballs d’enjardinament.

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

6.290 euros
(cost final)

Resta pendent el lliurament.

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

95.000 euros 
(cost previst)

Queda pendent l’execució de 
la 2a fase, fins al barranc de 
Cadaloques.

Adequar el pati de l’Escola Valdelors de Vandellòs 23.728,09 
euros (cost 
final) 

Actuació realitzada.
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En representació de l’Ajuntament, la regidora de Salut, Lupe Capella, 
ha lliurat un desfibril•lador portàtil al Centre d’Assistència Primària 
(CAP) de l’Hospitalet de l’Infant, perquè el personal sanitari pugui 
utilitzar-lo durant els seus desplaçaments en cas d’emergència. 
D’aquesta manera, el consistori ha donat resposta a una demanda 
del CAP, que té un desfibril•lador a les seves instal•lacions però 
no en tenia cap de portàtil, tal com ha explicat la coordinadora 
d’Infermeria del Centre, Estefanía Enri.
Actualment, el municipi disposa de dos desfibril•ladors portàtils 
més, que també són semiautomàtics: un el porta la Policia Local 
dins d’un vehicle; i l’altre el gestiona la Regidoria de Salut i el 
poden sol•licitar les entitats per a esdeveniments del municipi. A 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a més, el consistori té instal•lats 
un total de 12 desfibril•ladors en diferents equipaments i espais de 
la via pública. 

Naroa Martín guanya el Concurs de disseny de 
cartells de promoció de la igualtat de gènere 
LA SEVA OBRA VA APARÈIXER AL CARTELL DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER 
L’AJUNTAMENT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Naroa Martín ha guanyat el Concurs 
per al disseny de cartells informatius 
de promoció de la igualtat de gènere, 
convocat per la Regidoria de Joventut. El 
seu treball es va utilitzar per elaborar el 
cartell informatiu de les més d’una desena 
d’activitats que va organitzar l’Ajuntament 
amb motiu del Dia Internacional de la 
Dona, el 8 de març, amb la col•laboració 
del Campus Extens de la URV de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Les 
Violetes, l’Institut Català de la Salut, el 
Grup Sagessa i Ràdio l’Hospitalet de 
l’Infant. Entre aquestes propostes hi havia 
una exposició, dues conferències, una 
taula rodona, dues sessions de cinema i 
tres activitats esportives. També es va fer 
un taller de sensibilització per als alumnes 
de l’institut i Ràdio l’Hospitalet va emetre 
un especial amb entrevistes i una taula 
rodona igualment a l’entorn a la temàtica 
de la dona.

L’acte de lliurament dels guardons del Concurs 
va tenir lloc l’ 11 de febrer, a la Casa de Cultura 
Blanca d’Anjou, i va anar a càrrec del regidor 
de Joventut, Diego García. En aquest acte 
també van donar-se a conèixer els noms dels 

guanyadors del 2n premi, que van quedar 
empatats: Jordi Comí i Alba Marcó. 
El concurs estava adreçat als alumnes de 
3r d’ESO de l’institut, que van presentar un 
total de 68 treballs. 

√  La moció presentada per ERC pel reconeixement 
de les dones deportades als camps de concen-
tració nazis, amb els vots a favor de tots els 
grups municipals excepte Cs, que es va abstenir. 

√  La moció presentada per ERC per la millora en 
el procés de gestió dels pressupostos parti-
cipatius, amb els vots a favor del PSC, JxCat, 
ERC, Cs i PP; i els vots en contra de la FIC i de 
la CUP. 

√  La proposta de resolució de JxCat sobre la cre-
ació d’espais públics municipals per l’ús com-
partit per persones i animals de companyia, 
amb els vots a favor del PSC, JxCAT, ERC, Cs 
i PP; el vot en contra de la FIC i l’abstenció de 
la CUP. 

√  La proposta d’acord presentada per la CUP per 
la protecció del col-lectiu LGTBI i altres orien-
tacions sexuals i de gènere al municipi, amb els 
vots a favor de tots els grups municipals. 

√   La proposta de resolució presentada per JxCat 
per a la creació d’una àrea d’autocaravanes a 
l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots a favor de 
tots els grups municipals. 

√  Per unanimitat es va aprovar igualment la pro-
posta presentada per JxCat per a la creació 
d’una àrea d’autocaravanes també a Vandellòs.

Els textos íntegres de les mocions es poden lle-
gir en la notícia titulada «Resum dels acords més 
destacats de la sessió plenària del 4 de desem-
bre» que està penjada en el web municipal.

Mocions aprovades al 
ple del 4 de desembre 
EL PLE DE L’AJUNTAMENT VA DONAR LLUM VERD A:

L’Ajuntament lliura un 
desfibril·lador portàtil al CAP
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Aprovada inicialment 
la ubicació de la nova 
comissaria de la 
Policia Local i del nou 
equipament esportiu
En la sessió plenària del passat 4 de de-
sembre es va aprovar inicialment la mo-
dificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) per tal d’inserir cor-
rectament la nova comissaria de la Poli-
cia Local en una parcel•la d’equipament 
públic municipal de la urbanització Infant 
de l’Hospitalet de l’Infant (amb els vots a 
favor de tots els grups municipals, excepte 
la CUP que va votar en contra). 
També es va aprovar inicialment la modifi-
cació puntual del POUM per destinar dues 
parcel•les del sector Camí de la Porrassa 
a la futura implantació d’un equipament 

L’Ajuntament valora en prop de 200.000 euros, aproximada-
ment, els danys ocasionats pel temporal Glòria al municipi. 
Els punts més afectats per la borrasca han estat la zona de 
l’Arenal i de la Punta del Riu del nucli de l’Hospitalet de l’In-
fant; i el nucli de l’Almadrava. A la zona de l’Arenal s’han hagut 
de retirar molts metres cúbics de sorra, que es van desplaçar 
a causa de la llevantada i del fort onatge amb mar de fons, i 
que van deixar soterrada bona part del passeig marítim, amb 
el mobiliari urbà i les instal•lacions que acull (bancs, papere-
res, pista esportiva, etc.). 
En la zona de l’Arenal, el temporal Glòria va malmetre també 
les persianes i el material de la Base Nàutica, el mur de pedra 
que defineix el passeig, les instal•lacions de reg de les zones 
enjardinades, el pont de davant de del Parc de Sant Roc, els 
parterres dels arbres, la senyalització vertical, etc.

Al nucli de l’Almadrava, el temporal va endur-se la sorra de 
la platja i va ocasionar diversos desperfectes: en la zona sud 
va arrencar i descalçar en alguns punts el mur de formigó, va 
arrencar el paviment enrajolat, papereres, el sistema de reg 
per degoteig de la vegetació i de dos bancs de pedra; en la 
zona centre, va arrencar l’arbrat de primera línia de mar, tres 
bancs i va malmetre les rampes d’accés a la platja i les ins-
tal•lacions dels serveis que donen servei en temporada (guin-
gueta i serveis higiènics); i en la zona nord, va trencar el tub 
de l’emissari i la senyalització vertical. 
En la valoració econòmica no està inclòs el cost de la repo-
sició de sorra de la platja, que és competència del Ministerio 
para la Transición Ecológica. Per finançar la reparació de tots 
els desperfectes causats pel temporal Glòria, l’Ajuntament 
demanarà ajuts econòmics a la Generalitat de Catalunya i al 
govern de l’Estat.

esportiu (amb els vots a favor del PSC, JxCat, 
ERC, Cs i PP, el vot en contra de la FIC i l’abs-
tenció de la CUP). 

L’AJUNTAMENT DEMANARÀ AJUTS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AL GOVERN ESPANYOL

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant valora
en prop de 200.000 euros els danys causats 

pel temporal Glòria

L’aprovacio definitiva d’aquestes modifi-
cacions a tràmit li correspon al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat.
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Pacte de govern a l’Ajuntament

El consistori s’ha compromès a programar durant els 
propers 5 anys la instal•lació d’aerogeneradors i plaques 
fotovoltaiques per esdevenir un consistori autosuficient 
elèctricament i deixar de pagar rebut elèctric. Aquest és 
un dels acords que es van adoptar en el ple del 13 de fe-
brer, arran de la proposta presentada per la CUP-AMUNT, 
transaccionada amb el PSC, JxCat, la FIC, ERC i el PP. 
Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots a favor de 
tots els grups polítics municipals.
En el ple municipal també es va aprovar la proposta de re-
solució de JxCat sobre la conveniència de modificar l’or-
denança municipal de control i tinença d’animals i d’es-
tablir mesures contra l’incivisme i per actualitzar el cens 

caní, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP i 
l’abstenció de la FIC i la CUP. En concret, es va acordar fa-
cilitar a la ciutadania el mètode d’inscripció dels seus gos-
sos al cens municipal caní, perquè no hagi d’adreçar-se a 
la Policia Local. 
L’Ajuntament també posarà en marxa una campanya infor-
mativa dirigida als propietaris de tots els animals no cen-
sats perquè els inscriguin al cens, cosa que és obligatori; i 
una campanya informativa per erradicar els excrements de 
gossos a la via pública i sensibilitzar la població sobre la 
importància de mantenir el municipi net. En aquest sentit, 
cal recordar que l’ordenança estableix sancions per no tenir 
els animals censats i per no recollir les seves deposicions.

Els grups municipals del Partit dels So-
cialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP) i de Ciutadans (Cs) 
van fer públic el passat 18 de desembre 
el seu pacte de govern a l’Ajuntament 
per al mandat 2019-2023. Aquest acord 
ha permès configurar una majoria ab-
soluta al consistori, “necessària per a 
garantir el manteniment de l’estabilitat; 
el bon govern i la seguretat d’un equip 
que ha de pensar i actuar per a tothom”, 
segons han argumentat l’alcalde, Al-
fons Garcia; i el portaveu de Cs, Tomás 
Díaz.
Tal com han afegit tots dos, el pacte “té 
la finalitat d’enfortir el progrés social i 
econòmic del municipi, i de fer-ho des 
de la lleialtat institucional i el respecte 
a l’autonomia de cadascun dels grups 
municipals i el seu dret a la discrepàn-
cia i a la legítima diferència”. 
En la sessió plenària del 13 de febrer es 
va donar compte dels decrets d’alcaldia 
referents a la incorporació del regidor 
Tomàs Díaz a l’equip de govern munici-
pal; i a la remodelació del cartipàs mu-
nicipal, que afecta a aquests regidors:
-  Tomàs Díaz és regidor de Seguretat 

Ciutadana i Protecció Civil; i d’Infraes-
tructures Generals i Mobilitat. 

-  Diego García és ara també, com a no-
vetat, regidor d’Igualtat (a més d’Es-
ports, de Joventut i de Festes).

-  Lupe Capella és regidora de Benestar 
Social i Salut; i com a novetat, d’Ad-
ministració Oberta i Transparència 
(abans era regidora de Seguretat Ciu-
tadana i Protecció Civil i tenia compe-
tències també en matèria d’Igualtat).

-  Alfons Garcia, l’alcalde, continua sent 
després del pacte de govern regidor 
d’Urbanisme i de Recursos Humans. 

La diferència és que abans la regido-
ria de Recursos Humans incloïa tam-
bé l’àrea d’Administració Oberta. 

Com a membre de l’equip de govern, 
Tomàs Díaz cobrarà fins a un màxim de 
20.000 euros a l’any, per assistència a 

les sessions dels òrgans col•legiats de 
la Corporació. És el que es va acordar 
en la sessió plenària del 13 de febrer, 
amb els vots a favor del PSC i de Cs, els 
vots en contra de JxCat, la FIC, ERC i la 
CUP; i l’abstenció del PP.

Acords destacats del ple del 13 de febrer

ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I DE CS HAN SIGNAT UN ACORD PER AL MANDAT 2019-2023
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Sis visites guiades per descobrir el patrimoni aquesta Setmana Santa

Per donar a conèixer el patrimoni històric 
i cultural del municipi, l’Ajuntament 
ha organitzat sis visites guiades per 
Setmana Santa, per al període comprès 
entre el 4 i el 12 d’abril: 
En les visites guiades a l’Hospital 
del Coll de Balaguer s’hi mostrarà el 
centre de visitants, situat dins dels 
murs de l’antic hospital fortalesa, 
fundat per l’infant Pere d’Aragó l’any 
1344 i declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN). Les adreçades al 
públic general estan previstes per als 
dies 4,10 i 11 d’abril, a les 17.30 h; i les 
dirigides a les famílies, consistents en 
una gimcana, per als dissabtes 4 i 11 
d’abril a les 11 h. 

LA REGIDORIA DE CULTURA N’HA ORGANITZAT QUATRE PER AL PÚBLIC GENERAL; I DUES PER A LES FAMÍLIES

En la visita guiada “Viatge al passat del 
Coll de Balaguer”, del diumenge 5 d’abril 
a les 11h, es proposarà una passejada 
per entendre la importància històrica 
i geoestratègica d’aquest indret i per 
repassar-hi els diferents fets ocorreguts.

Pel que fa a les visites guiades al al 
nou Petit Museu Escola Àster Antonio 
Bonet i al Poblat HIFRENSA, construït a 
l’Hospitalet de l’Infant l’arquitecte Bonet 
Castellana a principis dels anys 70 per 
acollir les famílies dels treballadors de la 
central nuclear Vandellós I, n’hi haurà dues 
dirigides al públic general, el dijous 9 d’abril, 
a les 18.30 h i el dissabte 11 d’abril a les 11 
h; i una adreçada a les famílies, en format 
gimcana, el divendres 10 d’abril, a les 11 h. 
La darrera visita guiada programada, la de 
l’“Última línia de defensa, les fortificacions 
de la Guerra Civil al Coll de Balaguer” tindrà 
lloc el diumenge 12 d’abril, a les 11h.
Més informació, en el web:  
www.culturaalabast.cat

Mishima, 
Carla, Kids 
From Mars, 
Albert Jordà 
i MariaLluïsa 
actuaran al 
TWINPALM

El minifestival de música 
TWINPALM celebrarà la seva 
9a edició el dissabte 9 de 
maig al Centre Cultural Infant 
Pere de l’Hospitalet de l’In-
fant. Les entrades es poden 
adquirir a www.eventbrite.es 
i a www.ticketea.com.
Encapçalen el cartell els 
barcelonins Mishima, que 
celebren el seu 20è aniver-
sari com a banda. Tampoc 
es perdrà la cita Carla, la 
banda electrònica liderada 
per Carla Serrat (el recent 
disc ‘Kill a feeling’ no para 
de recollir reconeixements; 
entre aquests, el de millor 
disc en llengua no catalana 
per Enderrock). Formaran 
també part de la progra-
mació els joveníssims Kids 
From Mars, una de les grans 
propostes en directe de l’ac-
tualitat; el tarragoní Albert 
Jordà, amb el seu nou disc 
‘La grandesa del silenci’; i 
una altra de les grans apos-
tes de futur: Marialluïsa.

Jaume Marcé rep el III Premi d’Investigació 
Dr. Saladié-Roig

El passat 25 de febrer va tenir lloc l’acte de 
lliurament del III Premi d’Investigació Dr. 
Saladié-Roig, que va guanyar Jaume Marcé 
amb el treball «Alimentació i treball en un 
hospital de camí. L’hospital de l’infant Pere 
a finals del segle XIV». L’acte es va celebrar 
a la Facultat de Filologia, de la Universitat 
de Barcelona (UB), on es va presentar la 
nova edició d’aquest certamen convocat per 
l’Institut de Recerca en Cultures Medievals de 
la Universitat de Barcelona, l’IRCVM, que duu 
el nom del veí de l’Hospitalet de l’Infant Josep 
Maria Saladié (impulsor i benefactor del premi) 
i que té com a objectiu de fomentar els treballs 
de recerca sobre la història de l’Hospitalet de 
l’Infant i dels seus encontorns immediats.

Jaume Marcé és un doctorand per la UB sota 
la direcció i tutela del Dr. Daniel Piñol, del Dr. 
Antoni Conejo (fill de l’Hospitalet de l’Infant 
i sotsdirector de l’IRCVM) i del Dr. Nikolas 
Jaspert, de la Universitat de Heidelberg.

El CELHI atorga el I Premi Xavier Dupré a David Garcia
El Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’In-
fant (CELHI) ha atorgat el I Premi Xavier 
Dupré al Dr. David Garcia i Rubert, profes-
sor agregat de la secció d’arqueologia de 
la Universitat de Barcelona (UB), pel seu 
estudi de les antefixes, recentment recu-
perades a l’Hospitalet de l’Infant, que ha 
aprofundit en la línia d’investigació inicia-
da per en Xavier Dupré.
El CELHI va crear aquest guardó per re-
conèixer «el treball de qui aporta a noves 
vies de recerca en relació al patrimoni his-
tòric, natural i cultural del municipi» i per retre homenatge a Xavier Dupré, que amb el 
treball que va fer sobre l’antefixa trobada durant les obres de reforma de l’Hospital del 
Coll de Balaguer l’any 1991,va formular una hipòtesi sobre un enclavament grec al poble 
de l’Hospitalet, que feia les funcions d’empori comercial.
El lliurament del Premi va tenir lloc el 30 de novembre, al Centre de Visitants de l’Hos-
pital.
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El Petit Museu Escola Àster Antonio Bonet 
obre portes a l’Hospitalet de l’Infant

ÉS EL PRIMER MUSEU D’ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA

El passat 17 de desembre es va inaugu-
rar el Petit Museu Escola Àster Antonio 
Bonet a l’Hospitalet de l’Infant. Aquest 
nou equipament cultural inclou la re-
creació exacta d’una aula original de 
l’Escola Àster del Poblat HIFRENSA i un 
espai museístic sobre el Poblat i sobre 
l’arquitecte racionalista que l’any 1967 
va rebre l’encàrrec de fer-lo realitat, An-
tonio Bonet Castellana.
Amb l’ obertura del Petit Museu, l’Ajun-
tament ha volgut posar en valor l’obra 
d’aquest arquitecte de renom al mu-
nicipi i oferir un punt d’acollida a les 
persones que participen en les visites 
guiades a aquest recurs patrimonial que 
organitza la Regidoria de Cultura des de 
l’any 2016. «Necessitàvem un centre de 
recepció, 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 Gene-
ralitat de Catalunya per declarar BCIN 
aquest conjunt arquitectònic», va apun-

de recerca Centro de Análisis Integral 
del Territorio de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona (URV). «És una fita 
més per millorar el Poblat HIFRENSA. La 
tasca de recuperació i restauració ha de 
continuar, perquè volem un Àster viu», va 
concloure l’alcalde.
Per la seva banda, la filla de l’arquitecte 
Antonio Bonet Castellana, Victòria Bo-
net, va remarcar el fet que l’Ajuntament 
hagi apostat per «recuperar el patrimoni 
arquitectònic modern», perquè segons 
va dir, «no és l’habitual» i va assenya-
lar que el seu pare estaria «orgullós de 
l’esforç conjunt» que han fet el consis-
tori i la URV per tirar endavant aquest 
projecte. 
Perquè tothom tingui l’oportunitat de 
veure el Petit Museu, l’Ajuntament ha 
organitzat visites guiades per Setmana 
Santa, tal com va fer per Nadal; i també 
en programarà per a l’estiu.

tar la regidora de Cultura i Patrimoni, 
Nuria Ortiz, durant l’acte d’inauguració.
L’alcalde, Alfons Garcia, va destacar que 
aquest nou equipament cultural és el 
primer museu d’arquitectura contem-
porània de Catalunya i que és fruit de la 
col•laboració entre l’Ajuntament i el grup 
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La nova oferta de formació de l’em-
presa municipal de Promoció Econò-
mica, IDETSA, inclou una quinzena de 
cursos. Entre aquestes propostes, hi ha:
Un curs de monitor/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil, 
que prepara els alumnes per organitzar, 
dinamitzar i avaluar aquests tipus d’ac-
tivitats en el marc de la programació 
general d’una organització, per mitjà de 
l’aplicació de tècniques específiques 
d’animació grupal, amb una incidència 
explícita en l’educació en valors i amb 
atenció a les mesures bàsiques de se-
guretat i prevenció de riscos.
Un curs de monitor/a d’activitats de 
dinamització en l’àmbit poliesportiu, 
que permetrà registrar l’alumnat al 
Registre professional d’Esport a Ca-
talunya (ROPEC), la qual cosa és im-
prescindible per poder treballar en les 
activitats dels consells esportius, els 
ajuntaments, els patronats munici-
pals, els centres educatius, les AMPAs 
i altres entitats esportives; i també en 
casals, estades i campus esportius. 
Així mateix, hi haurà accions formati-
ves d’administració i màrqueting com 
ara la preparació per a l’obtenció del 
nivell mitjà de l’ACTIC (Acreditació de 
Competències en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació).
D’altra banda, IDETSA continuarà 
apostant aquest semestre per donar 
resposta a les demandes de les tres 
associacions empresarials i del teixit 
empresarial, en general. Per aquest 
motiu, ha programat tallers de Mailc-
himp, de com vendre més, de Suport 
vital bàsic més DEA, de com fer la 
teva empresa més sostenible; i cur-
sos una miqueta més llargs de tre-

balls en alçada, facturació electrònica 
i licitació electrònica, i Atenció Sanità-
ria Immediata (ATSII). En resposta a 
la petició del sector de l’hostaleria i la 
restauració, però no dirigits només a 
aquest sector, IDETSA oferirà cursos 
de sommelieria (iniciació al vi), tast 
d’oli i servei de cocteleria.
Al mateix temps, IDETSA treballa en 
un pla d’acció per definir les estra-
tègies necessàries que conduiran 
al petit negoci cap a la digitalització 
gradual i conscient, que pot garantir 
la seva viabilitat i actualització.
A més, IDETSA, com a centre homo-
logat de formació ocupacional, està 
impartint certificats de professionali-
tat com, per exemple, el d’Operacions 
auxiliars de serveis administratius 
i generals i el d’Operacions de bar i 
restaurant. Aquests cursos, que són 
totalment gratuïts per a l’alumnat, te-
nen com a finalitat millorar la capa-
citació i qualificació professional per 
afavorir la inserció laboral dels treba-
lladors/es en situació d’atur.
Cal recordar que IDETSA pot gesti-
onar les bonificacions dels cursos a 
través de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (FUNDAE).
Més informació i inscripcions a:  
www.idetsa.cat/formacio

Nova oferta formativa al Viver 
d’Empreses d’IDETSA
LA INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DEL PRIMER SEMESTRE ÉS OBERTA

La MIDIT programa 
visites d’aprenentatge
En el marc del Pla d’Execució Anual «MI-
DIT2020: Nous escenaris, noves estratègi-
es», la mancomunitat que aplega els muni-
cipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
Tivissa i Pratdip té previst realitzar visites 
de contrast a destinacions turístiques si-
milars, amb el suport del Servei Públic 
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
i del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, en el marc de la línia de 
subvenció de projectes innovadors i ex-
perimentals 2019.
Aquestes visites de contrast proporcionaran 
lliçons envers el desenvolupament de les 
destinacions que hagin aconseguit posici-
onar-se positivament. Es dirigeixen tant als 
responsables polítics i tècnics de les entitats 
públiques participants com al sector privat i 
els representants de les associacions que 
han participat en el procés de disseny del 
model de desenvolupament turístic.
La primera d’aquestes visites d’aquest 
2020 ha tingut lloc recentment (el 27 de 
febrer) a Lloret de Mar. Fins allí s’hi van 
desplaçar els agents abans esmentats dels 
tres municipis que conformen la MIDIT per 
tal de conèixer el pla de reconversió turís-
tica d’aquesta localitat gironina, els seus 
esdeveniments esportius, el seu pla d’usos 
comercials, el seu Pla especial d’habitat-
ges d’ús turístic i altres aspectes relacio-
nats amb el turisme, l’esport, la promoció 
econòmica i el comerç i l’urbanisme.

VIDSER Serveis Informàtics, «tracte de 
proximitat i confiança per als clients»
El Josep Maria Vidal és un dels emprenedors ubicats actualment 
a la Cowmunitat del Viver Tecnològic d’IDETSA. Va decidir crear 
la seva pròpia empresa, VIDSER Serveis Informàtics, el mes de 
novembre de l’any passat i va optar per utilitzar aquest espai de 
coworking perquè necessitava un local i aquest era ideal per co-
mençar. 
VIDSER ofereix serveis informàtics a petites i mitjanes empreses, 
principalment, de Reus i Tarragona que no disposen de departament 
d’informàtica; i a empreses més grans que necessiten externalitzar 
serveis. En concret, es dedica a la venda i reparació d’equips infor-
màtics, manteniment i instal•lació de xarxes i implantació de siste-
mes de seguretat. Actualment, treballa ell sol, la qual cosa li permet 
oferir un tracte de “proximitat i confiança als clients», afirma.”

 SECCIÓ EMPRENEDORS

Per tal de donar forma al projecte, en Josep Maria va acudir al Ser-
vei d’Assessorament a Emprenedors d’IDETSA. «En la primera en-
trevista, em va canviar la perspectiva del projecte, em vaig adonar 
de molts factors importants que no havia tingut en compte».
Com a reptes de futur, s’ha marcat ampliar la cartera de clients 
locals i de la zona i incorporar un col•laborador remunerat.
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant renova el conveni 
Corner amb la Diputació de Tarragona 
ÉS UN ACORD ENTRE AJUNTAMENTS I ENTITATS TURÍSTIQUES PER A LA PROMOCIÓ CONJUNTA DE LA COSTA DAURADA

Per promoure el consum als 
establiments de restauració 
del municipi i fomentar-hi 
l’activitat econòmica entre 
els mesos de febrer i abril, 
la Regidoria de Turisme ha 
posat en marxa la campanya 
promocional “Menja i gua-
nya!”, per cinquè any conse-
cutiu.
D’aquesta manera, els clients 
que facin consumicions 
iguals o superiors a 20 euros 
a qualsevol dels bars, restau-
rants o establiments de men-
jar per emportar que hi ha al 
municipi podran participar en 
el sorteig de diversos premis. 
Les bases de la campanya es 
poden consultar a www.hos-
pitalet-valldellors.cat

Menjar als 
establiments 
de restauració 
del municipi pot 
tenir premi

Un total de 27 ens públics i privats, entre 
els quals hi ha l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, han subscrit el 
conveni Corner 2020. L’acord que regula la 
participació conjunta de totes les entitats 
en fires nacionals, estatals i internacionals, 
a més de diverses accions de promoció de 
la Costa Daurada, de la mà del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tarragona. 
A l’acte de signatura del conveni, que va 
tenir lloc el 14 de gener al saló de plens 
de la Diputació de Tarragona, hi va as-
sistir, en representació del nostre muni-

cipi, la regidora de Turisme, María José 
Gómez.
En la seva 17a edició, el conveni Corner 
preveu la participació en cinc fires interna-
cionals, tres fires estatals i una nacional. A 
més, també inclou altres accions de màr-
queting per donar a conèixer els atractius 
turístics dels municipis participants en els 
mercats més importants. La inversió global 
i conjunta serà de 411.335 euros (un 19% 
més respecte al 2019) dels quals la Diputa-
ció de Tarragona assumirà 263.235 euros, 
xifra que representa un 64% del total. 

En el marc d’aquest conveni, Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant ha pres part ja en els 
següents certàmens: Vakantibeurs a Utrech 
(Països Baixos), Fitur a Madrid (on va reno-
var l’acord anual amb l’Estació Nàutica Cos-
ta Daurada), Navartur a Navarra i Sevatur al 
País Basc. A finals del mes de març també hi 
serà present a B-Travel a Barcelona. 
En la fira Expovacaciones, prevista a Bilbao 
del 24 al 26 d’abril; i en la fira d’Andorra, de 
finals d’octubre, en canvi, Turisme l’Hospi-
talet de l’Infant i la Vall de Llors hi partici-
parà amb un estand propi.

La Regidoria de Turisme va organitzar, el 28 
de gener, un acte de reconeixement als autors 
de les imatges del calendari de 2020 que ha 
editat el consistori. Aquestes imatges van ser 
les més votades cada mes de 2019 pels se-
guidors de Facebook de Turisme de l’Hospi-
talet de l’Infant i la Vall de Llors.
Cada mes, l’equip tècnic de la Regidoria va 
escollir dues imatges del municipi que havi-
en estat publicades a Instagram, perquè els 
12.000 seguidors de la pàgina de Facebook 
de Turisme poguessin votar quina havia de 
ser la foto del mes.

En l’ acte celebrat a l’Oficina de Turisme, la 
regidora María José Gómez va agrair als gua-
nyadors del concurs la seva participació en 
aquesta iniciativa i la seva contribució a donar 
a conèixer els encants del municipi; i també 
va felicitar-los per la qualitat de les imatges 
captades.
Els igers guanyadors van rebre un lot de pro-
ductes de marxandatge de l’Hospitalet de 
l’Infant i la Vall de Llors, el llibre de fotografies 
del municipi publicat per l’Ajuntament i Arola 
Editors; i una còpia del calendari en què apa-
reixen les seves fotografies.

Premis per als autors de les imatges 
del calendari de l’Ajuntament
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Campus amb esportistes d’elit, aquest estiu a 
l’Hospitalet de l’Infant

HI HA PREVIST UN DE LA GIMNASTA TANIA LAMARCA I UN ALTRE DEL FUTBOLISTA POL PACHECO

L’Hospitalet de l’Infant acollirà aquest estiu dos campus 
esportius de nivell: el Campus Futsal Pol Pacheco, del 21 al 
27 de juny; i el Campus inclusiu de gimnàstica rítmica Tania 
Lamarca, del 26 de juliol a l’1 d’agost. Els participants de tots 
dos s’allotjaran a l’Alberg Esportiu Àster. 

El campus de futbol sala està organitzat per Around Sport BCN 
i ofereix la possibilitat d’entrenar amb el jugador de El Pozo 
Murcia FS Pol Pacheco i amb tècnics de la FIFA. Les persones 
interessades a prendre-hi part poden demanar més informació 
a jmasip@aroundsportbcn.com
Els detalls del campus de gimnàstica rítmica Tania Lamarca, 
campiona olímpica d’Atlanta 96, es poden consultar en el web 
www.tucampusdeportivo.com. Allí s’explica que està adreçat 
a nens i nenes a partir de 8 anys, de tots els nivells i condició, 
ja que el que es pretén és promoure valors com la igualtat, la 
inclusió, la diversitat i el respecte. 
Aquesta és la segona vegada que Tania Lamarca impulsa una 
activitat a l’Hospitalet de l’Infant: l’any passat va ser una de 
les protagonistes de la jornada «Esport i art: educant en valors. 
La gimnàstica rítmica com a ‘Escola de Vida’», organitzada 
pel Club de gimnàstica rítmica del poble, amb el patrocini de 
l’Ajuntament. La van acompanyar les també ex gimnastes d’elit 
Teresa Fuster, Montse Martín i Ana Bautista.

Gairebé 300 participants, en la Cursa 
de Sant Silvestre solidària

Prop de 300 participants van prendre part en la Cursa Sant Silvestre 
de l’Hospitalet de l’Infant, que es va disputar el diumenge 22 de 
desembre. En aquesta cursa en benefici de la Lliga contra el Càncer 
de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre, organitzada 
per l’Àrea d’Esports, s’hi van recaptar 380 euros (amb l’euro 
d’inscripció per persona; i amb la venda de pastissos i polseres).
Pel que fa als resultats esportius, l’atleta del club Flor de Triatló 
de Reus Juan González va ser el primer a creuar la meta, 
amb un temps d’11 minuts i 33 segons. La guanyadora de la 
categoria femenina va tornar a ser Khadija Mendou, del Club 
Atletisme d’Ascó, amb un crono de 13 minuts i 52 segons. El 
podi local va estar format per Ismael Sabaté, amb un temps de 
13 minuts i 39 segons; i per Ainhoa Martínez, amb 17 minuts i 
41 segons.

L’EUTICHESBOOK 2020 SE 
CELEBRARÀ ELS DIES 3 I 4 D’ABRIL
Per als dies 3 i 4 d’abril, l’Ajuntament i el Club 
Esportiu Eutiches organitzaran conjuntament 
l’EUTICHESBOOK 2020, un esdeveniment 
motociclista no competitiu per carreteres 
interiors obertes al trànsit que travessen les 
Muntanyes de la Costa Daurada, els Ports, el 
Priorat, les Muntanyes de Prades i Maestrazgo. 
Aquest serà el tercer cop que el municipi serà 
el centre neuràlgic d’aquesta prova, que l’any 
2017 es va celebrar per primera vegada a la 
demarcació de Tarragona.
Al tancament de La Revista, quan encara no 
havia finalitzat el període d’inscripció (obert 
fins al 5 de març), ja hi havia apuntades 
unes 450 persones. Més informació a: www.
eutichesbook.com.

TOT A PUNT PER A LA «GRAN TRAVESSA DELS 
DINOSAURES», PREVISTA DEL 13 AL 15 DE MARÇ
Ja està tot preparat per a la 3a edició de la cursa de muntanya UT Llastres, 
organitzada pel Centre Excursionista Serres de Mestral i pel Centre Cultural, 
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) amb el suport de l’Ajuntament, 
per als dies 13, 14 i 15 de març. En aquest esdeveniment és previst que 
hi participin, com l’any passat, unes 600 persones. D’aquestes, 150 s’han 
apuntat a la prova d’ultraresistència, coneguda com la «Gran Travessa 
dels Dinosaures», que consta de tres etapes (la nocturna, de 19 km; la 
Llastres, de 54 km; i la Portella Clàssica, de 24 km).
En el marc de l’UT Llastres, hi haurà també altres proves: la Portella 
Express, de 16 km; la Portella Caminada, de 10 km; la Canicross, de 6 
km, per als que vulguin córrer amb els seus gossos; i curses infantils.
La inscripció a la prova d’ultraresistència ja està tancada; mentre que 
la inscripció a les altres proves o alguna de les etapes de la «ultra» per 
separat es podrà fer fins al 8 de març a través del web www.utllastres.
com; i de manera presencial, el mateix dia de les curses, en cas que 
quedin places. 

BREUS
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LES ENTREVISTES DE  L A RÀDIO

SOR LUCÍA CARAM, MONJA DOMINICANA 
Lucía Caram Padilla va néixer 
a Tucumán, Argentina, l’any 
1966. És la impulsora d’#In-
vulnerables, un programa de 
lluita contra la pobresa infantil 
hereditària, engegat fa uns 
tres anys a través de l’aliança 
formada pel Departament de 
Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, la 
Fundació Barça i l’Obra Social 
“la Caixa”. Ràdio l’Hospitalet 
de l’Infant va tenir l’oportunitat 
de parlar amb ella amb motiu 
de la xerrada que va impar-
tir el passat 28 de febrer a 
Vandellòs, organitzada per la 
Penya Blaugrana Vandebarça.

De què tracta aquest projecte?
Invulnerables és un recurs de 
lluita contra la pobresa infantil 
que volem oferir a tots els 
territoris. Actualment, estem 
a 13 llocs de Catalunya. Vam 
començar amb 50 famílies i 
anem creixent a mesura que 
aconseguim recursos públics 
i privats. El nostre programa 
es desenvolupa fent un pla de 
treball amb els nens que es 
basa en l’educació, la salut i el 
lleure.

A més, un de cada tres nens, 
tenen els seus pares a l’atur, no 
tenen sostre, no poden menjar 
tres cops al dia o passen fred.

Sor Lucía, per què ajudeu els 
nens i no un altre col•lectiu?
A l’Estat espanyol la pobresa 
té rostre de nens, perquè són 
els més vulnerables. No els 
deixem ser infants, no juguen 
en igualtat de condicions, si 
han passat fred o no han men-

Quan pensem en nens po-
bres, pensem en nens del ter-
cer món, no en els del costat 
de casa. No ho volem veure?
Jo crec que sí. Quan parlem de 
la pobresa infantil, sabem què 
és i a què ens referim, però el 
primer que ens ve al cap és el 
nen de Biafra, és una realitat 
sagnant... Però aquí tenim un de 
cada tres nens en situació d’ex-
clusió social i un de cada deu 
en situació d’extrema pobresa. 

jat bé s’adormen a classe o no 
tenen capacitats per seguir-la. 
Els estem sotmetent a una 
pressió o a un nivell de frustra-
ció molt gran.

Utilitzant can Barça, és molt 
més fàcil arribar a la gent?
Can Barça té un poder de pe-
netració molt gran, allà on vas 
hi ha una penya, un grup. El 
cor de molta gent batega amb 
la passió barcelonista, i això és 
un porta d’entrada per poder 
arribar als nens.

És veritat que vostè va dir: 
«Primer demanava a Déu i 
ara demano a tot déu»? 
Quan em vaig fer monja, em 
van dir que l’important durant 
el temps de noviciat era veure 
si podia viure només de Déu i 
pregar a Déu, perquè Déu era el 
tot. Durant cinc anys, em vaig 
ser monja de clausura i em 
vaig dedicar a la pregària. Però, 
quan toques la realitat, a més 
de pregar i demanar a Déu, 
veus que has de demanar a tot 
déu, perquè ens hem de sumar 
i mobilitzar-nos, aquest és el 
lema de la meva vida.

Torna “Un tastet de poesia”,  
a la TVV i a Ràdio l’Hospitalet
A partir del 23 d’abril, dia de Sant Jordi, la Televisió de 
Vandellòs i Ràdio l’Hospitalet de l’Infant començaran a 
emetre el programa “Un tastet de poesia”. Per segon any 
consecutiu, els mitjans de comunicació locals col•laboren 
amb les jornades literàries de l’Hospitalet de l’Infant, 
organitzades pel Campus Extens de la URV al municipi i 
la Regidoria de Cultura, amb aquest micro espai dedicat a 
la poesia, que ja han començat a produir. Es tracta d’unes 
càpsules de curta durada en què els participants dels tallers 

de recitació de les VIII Jornades 
literàries, reciten el seu poema 
en un lloc representatiu del 
municipi (en la foto podeu veure un 
d’ells, en Jordi Bergadà).
 Podreu veure «Un tastet de poesia» per la TVV de dilluns a 
divendres després dels Informatius Casa Nostra de les 17, les 
20, les 22, i les 00 h. I també escoltar-lo per Ràdio l’Hospitalet 
a les 12 h, dins del magazín «El Quiosc».

Jornades de la comunicació de Ràdio l’Hospitalet
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i el Campus Extens de la URV de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb la 
col•laboració de la Regidoria de Comunicació i de Cultura i Patrimoni, estan preparant les Jornades sobre 
la comunicació per al proper mes de maig. 
Aquest any arribaran a la 8a edició i tornaran a constar de quatre conferències a càrrec d’experts i medià-
tics comunicadors. En aquesta ocasió, les temàtiques que s’hi tractaran giraran entorn a la meteorologia 
i el canvi climàtic, el periodisme amb majúscules i la comunicació entre els primers pobladors de la terra. 
Les conferències s’impartiran a la Sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca d’Anjou, tots els dilluns 
del mes de maig.



20 | Serveis
POBLACIÓ

Dades actualitzades 25/02/2020
L’Hospitalet de l’Infant 5.516
Vandellòs 785
Masriudoms 112
Vanessa Park 128
Masboquera 82
L’Almadrava 47
Població disseminada 19
Total 6.689

DEMOGRAFIA

NAIXEMENTS:
Ainhoa Maria Paladines Saldaña, 04/12/2019
Yasin El Faik, 05/12/2019
Lia Arbós Espallargas, 12/02/2020

DEFUNCIONS:
María Soledad Esteban Lorente, 15/11/2019
Adelina Castellnou Domènech, 03/12/2019
Pedro Díaz Aguilera, 11/12/2019
Josefa Bargalló Vidal, 13/12/2019
Cinta Boquera Margalef, 18/12/2019
Antonio Nuñez Soteras, 04/01/2020
Carles Barceló Vernet, 08/01/2020
Antonio Gómez Castillo, 17/01/2020
Dolores Castellví Casas, 15/01/2020
Josep Boquera Vernet, 27/01/2020
Alfonso Iglesias Álvarez, 31/01/2020
Miguel Escudier Delgado, 20/02/2020
Andrea López Gómez, 22/02/2020

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 

PARADA DE DILLUNS A DIVENDRES DISSABTE

VANDELLÒS 
(Benzinera) 8.05 9.05 10.25 12.10 13.40 - 15.22 16.09 17.10 18.25 19.17 - - 8.25 - 10.30 - -

VANDELLÒS (Can 
Moquet) 8.06 9.10 10.26 12.12 13.42 - 15.24 16.11 17.11 18.27 - - - 8.26 - 10.31 - -

MASBOQUERA 8.08 9.12 10.28 12.15 13.45 - 15.28 16.15 17.15 18.31 - - - 8.29 - 10.34 - -

MASRIUDOMS 8.10 9.15 10.32 12.20 13.50 - 15.32 16.20 17.20 18.36 - - - 8.34 - 10.39 - -

VANESSA PARK 8.15 9.17 10.35 12.22 13.55 - - 16.23 - - - - - 8.39 - - - -

POLÍGON «les 
Tàpies» - - - 12.25 14.05 - - - 17.25 - - - - - - - - -

ESTACIÓ TREN - - - - - * 14.25 
14.45 - - - - - * 19.37 

19.53 - - 9.52 - *11.35 
11.55 12.50 12.50

URBANITZACIÓ 
INFANT 8.20 9.25 10.45 12.30 14.10 - 15.37 16.28 17.30 18.40 - - - 8.44 - 10.49 - -

INSTITUT BdE 8.25 - - - - - - - - - - - - - - - - -

CASA DE LA VILA 8.30 9.30 * 10.50 
11.25 12.35 14.20 14.50 15.42 16.33 * 17.35 

18.05 18.45 - 19.58 - 8.50 9.56 * 11.00 
11.30 - 12.55

PLAÇA BERENGUER - - - - - - - - 18.06 - - - - 8.51 - - 12.00 -

ZONA ÀSTER 
(Piscina) - 9.45 11.30 13.00 - - 15.47 16.41 - - - - - 8.55 - - - -

L’ALCANTARILLA 
(l’Arenal) - 9.46 11.31 13.01 - - 15.48 16.42 - - - - - 9.00 - - - -

CÀMPING (Templo 
del Sol) - - - - - - - - - - - - - 9.05 - - - -

L’ALMADRAVA - - - - - - - - - - - - - 9.20 - - - 13.10

L’ALCANTARILLA 
(l’Arenal) - 9.46 11.31 13.01 - - 15.48 16.42 - - - - - 9.00 - - - -

CÀMPING (Templo 
del Sol) - - - - - - - - - - - - - 9.05 - - - -

L’ALMADRAVA - - - - - - - - - - - - - 9.20 - - - 13.10

PARADA DE DILLUNS A DIVENDRES DISSABTE
I DIUMENGE

L’ALMADRAVA - - - - - - - - - - - - - 9.20 - - - 13.10

L’ALCANTARILLA 
(l’Arenal) - 9.46 11.31 13.01 - - 15.48 16.42 - - - - - - - - - -

PLAÇA BERENGUER - 9.50 11.35 13.10 - - 15.50 16.45 18.06 - - - - 9.35 - - - -

CASA DE LA VILA 8.30 9.55 11.40 13.15 14.20 - 15.52 16.48 - 18.45 19.32 - 8.05 9.36 9.56 11.30 12.05 13.25

INSTITUT BdE - - - - - 15.00 - - - - - - - - - - - -

URBANITZACIÓ 
INFANT 8.35 10.00 11.45 13.20 - 15.05 15.57 16.53 18.10 18.50 - - 8.08 9.40 - -  12.10 13.29

ESTACIÓ DE TREN - 10.05 - - 14.25 - - - - 19.00 19.37 - 8.12 * 9.42 
9.52 10.10 11.35 * 12.15 

12.50 -

POLÍGON «les 
Tàpies» 8.40 10.11 - - - - - - 18.13 - - - - - - - - -

VANESSA PARK - - 11.50 - - 15.10 - - - 19.05 - - - - 10.18 - - -

MASRIUDOMS 8.45 10.16 11.55 13.25 - 15.15 16.02 17.03 18.18 19.10 - - - - 10.23 - - 13.34

MASBOQUERA 8.50 10.20 12.00 13.30 - - 16.05 17.06 18.21 19.13 - - - - 10.26 - - 13.37

VANDELLÒS (Can 
Moquet) 8.53 10.24 12.03 13.33 - 15.20 16.07 17.08 18.23 19.15 - - - - 10.29 - - 13.40

VANDELLÒS 
(Benzinera) 8.55 10.25 12.05 13.35 - 15.22 16.09 17.10 18.25 19.17 - - - - 10.30 - - 13.41

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

HORARI BUS MUNICIPAL- VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
DEL 24 DE FEBRER DE 2020 AL 21 DE JUNY DE 2020

Horari provisional, amb parada addicional a l’estació de tren

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

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
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ENTITATS 

ASSOCIACIÓ 
PENYA 
MADRIDISTA 
L’HI 2012
President: Óscar Leal
Secretari: Ildefonso Mendoza
Tresorer: Cipriano Leal
Vicepresident: Francisco Reyes
Vocals: Francisco López, Vicente Castillo
Nombre de socis: 157
Correu electrònic: pmadridistahi@gmail.com
Telèfon: 622 10 15 58
Data de fundació: 18 octubre 2012
Quota: 50 euros a l’any per als adults; i 20 euros a l’any per als 
menors de 14 anys. Hi ha un descompte del 50% a partir del 
tercer membre de la família. 

Quan l’any 2012 el Real Madrid es va proclamar campió 
de la Copa del Rei de bàsquet, un grup de simpatitzants 
de l’equip blanc de l’Hospitalet de l’Infant i de l’entorn van 
decidir posar-se en marxa per fundar una penya madridista. 
«El primer que vam fer va ser parlar amb el Club per tal 
d’informar-nos dels requisits necessaris i al mes d’octubre 
ja vam poder constituir l’entitat», explica el seu president 
Óscar Leal. 
Van començar amb uns 90 socis i actualment en són 
157, de totes les edats. Un 70%, aproximadament, són 
veïns del poble, i la resta d’altres localitats com ara Miami 
Platja, Cambrils, Tarragona, Reus, Lleida o Saragossa. Les 
principals activitats que organitza la penya són sortides per 
anar als partits de futbol del Real Madrid; i un dinar anual 
dels socis, coincidint amb la celebració de l’assemblea 
general de la penya. «Ens trobem, com a mínim, una 
vegada a l’any, al final de la temporada», afegeix Leal. A 
més, disposen d’un local social on queden per veure junts 
els partits. 
Per fer-se soci de la penya, només cal enviar un correu a 
l’adreça de correu electrònic de l’entitat o un whatsapp al 
telèfon mòbil.

CUINA

Ingredients
-  1 llom de tonyina vermella-  Verdures ( pastanaga, carbassó, ceba vermella)

-  Sal i pebre
-  Oli d’oliva
-  ¼ de tassa de pa negre ratllat-  Salsa de soja

 

  Elaboració

Primer de tot, tallem les verdures a tires ben fines i les saltegem amb una mica de sal i oli al wok. Mentre es van coent, posem a marinar el llom de tonyina amb oli i sal, durant una estona. El pròxim pas serà arrebossar la tonyina marinada amb el pa ratllat fins que quedi tota ben coberta. I per últim, escalfarem una pa-ella antiadherent i marcarem la tonyina un minut, aproximadament, per cada costat.
Ja només ens quedarà tallar la tonyina a rodanxes i col•locar-les damunt de les verdures, prèviament emplatades. Finalment, hi afegirem la salsa de soja al gust i ja tindrem la recepta a punt per tastar-la!

Tataki de tonyina 
vermella a les 
fines herbes
Cuiner: Rick Catambi 
Establiment: Restaurant Nàutic
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Visita de l’Home dels Nassos a Vandellòs. Foto: Roger Saladié

Acte oficial de la Festa de Santa Àgueda a l’Hospitalet. Foto: B.H.

XVI Festa de l’Oli de Vandellòs. Foto: Roger Saladié

Acte d’encesa de llums de Nadal a l’Hospitalet. Foto: Más&Más Audiovisuales

Homenatge a la dona més gran de l’Hospitalet per Santa Àgueda: 

Helena Jiménez

Recepció dels Reis Mags a l’Hospitalet. Foto: Más&Más Audiovisuales

Taller de ioga en família organitzat per l’Àrea d’Esports.  
Foto: Roger Saladié

Jornada de neteja de la Platja de la Punta del Riu. Foto: La Tribu Associació Familiar 
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Visita alumnes de 3r de l’Escola Mestral a la Casa de la Vila. Foto: Assumpta Llop

Guanyadors del concurs de carrosses de Vandellòs. Foto: Roger Saladié

Guanyadors del concurs de comparses de l’Hospitalet. Foto: Teo Castillo
Enterrament de la sardina a l’Hospitalet: Roger Saladié

Guanyadors 1r Premi especial a Millor Coreografia: Teo Castillo

Guanyadors del concurs de carrosses de l’Hospitalet: Teo Castillo

Rua infantil de Vandellòs. Foto: Roger Saladié

Carnaval 2020Carnaval 2020



La processó de Vandellòs del 14 de maig de 1945, per la Festa de la Germandat. Fotografia cedida per 
Esther Barceló a l’Arxiu municipal. 

La foto històrica


