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«Fred per Nadal i calor per Sant Joan, salut per tot l’any»
La dita

PRESSUPOSEM I 
PRESSUPOSTEM UN ANY 

NOU
Cada any, en aquestes darreres setmanes de l’any, tots i 
totes i a tots els nivells (personal, empresarial o col·lec-
tiu) ens plantegem els grans reptes i objectius de cara 
a l’any vinent. També ens fem arribar els tradicionals 
desitjos de salut que, després de tot el que hem passat, 
són molt més que un simple desig, una necessitat vital 
per poder emprendre amb tranquil·litat nous reptes del futur immediat.
Des del punt de vista polític, aquestes previsions es veuen reflectides en un conjunt 
de propostes que s’agrupen entorn del pressupost general que afecta a totes i ca-
dascuna de les estructures amb les quals compta el municipi: Ajuntament, empreses 
municipals –Idetsa i Llastres-, organismes autònoms –patronats de les Llars d’In-
fants, Escola de Música i Mitjans de Comunicació- i de la Mancomunitat a la qual 
pertanyem, la MIDIT.
Aquests comptes serveixen per definir el model econòmic del nostre municipi que 
enguany, més que mai, han d’incidir sobre l’economia productiva i, en especial, sobre 
aquella que més ha patit la crisi de la COVID-19; això és el comerç, el turisme i l’em-
prenedoria en general. 
Afrontar els impactes de la pandèmia ens obliga a modernitzar el model productiu, a 
enfortir l’Estat del benestar i la justícia territorial, aportant mesures que ens permetin 
gaudir d’una economia competitiva i uns serveis públics més forts que mai. Tot això 
vol dir que cal posar èmfasi en els principals reptes de futur que passen per continuar 
treballant en la transició ecològica, la digitalització de l’economia i en la dotació de 
nous equipaments públics per afrontar en millors condicions el futur.
Calen uns pressupostos que ens permetin generar expectatives als treballadors, a 
les famílies i a les empreses i, de manera global, ens facin avançar cap a una societat 
més justa i cohesionada. 
Mentre això arriba, que arribarà respectant les prescripcions que ens fan les auto-
ritats sanitàries, us desitgem que passeu unes bones festes nadalenques i que tin-
gueu una bona entrada a l’any nou.

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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“Amb la pandèmia hem entrat en una nova era política, 
basada en una major protecció a la ciutadania”

Tomás Díaz Crucera
Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil; i d’Infraestructures Generals i Mobilitat

El 13 de febrer farà un any 
com a regidor de l’equip 
de govern. Quin balanç fa 
d’aquest període?
El definiria com a «l’any 
de les reunions», sobretot 
relacionades amb la seguretat 
i amb la protecció civil, com a 
conseqüència de la pandèmia 
de la COVID-19. No ha estat 
un any normal i crec que hem 
entrat en una nova era política, 
basada en una major protecció 
a la ciutadania. M’he trobat 
a gust, treballant en un bon 
ambient amb l’equip tècnic de 
les regidories que encapçalo. 
De fet, vull aprofitar aquesta 
oportunitat per agrair l’esforç 
i la tasca que ha fet i que fa el 
personal de la Policia Local i 
de Protecció Civil. 

Com valora l’actuació de 
la Policia Local durant la 
pandèmia?
La Policia Local ha actuat 
amb sentit comú i fent molta 
pedagogia, informant a la 
ciutadania de les novetats 
pel que fa a les mesures i 
restriccions de la COVID-19, 
parlant amb els establiments 
locals per si tenien alguna 
necessitat... Els agents han fet 
sobretot tasques relacionades 
amb la policia de proximitat. 
També és destacable el gran 
nombre de protocols de 
seguretat que tant la Policia 
Local com el departament de 
Protecció Civil de l’Ajuntament 
han vingut desenvolupant en 
col·laboració amb els tècnics 
d’altres regidories, com a 
part principal. Per exemple, 
per controlar les entrades i 
les sortides de les escoles, 
l’oci nocturn, els horaris 
comercials, etc. 

Han hagut de muntar 
operatius policials especials? 
Sí, com a conseqüència de 
les mesures adoptades per 
la COVID-19 hem muntat 
operatius policials d’aquest 
tipus en funció del que 
requerien les circumstàncies, 

en determinades ocasions 
juntament amb els Mossos 
d’Esquadra; i en d’altres, amb 
la Guàrdia Civil. Per exemple, 
hem hagut d’actuar contra els 
robatoris d’olives i de garrofes, 
contra els «botellones»; i 
també hem hagut de controlar 
que es complissin les 
restriccions de mobilitat pel 
coronavirus i fer vigilàncies per 
evitar robatoris a pàrquings i 
urbanitzacions aïllades.

I com creu que s’ha comportat 
la població durant aquest 
temps?
El comportament de la 
ciutadania ha estat, en 
línies generals, exemplar, 
sobretot el dels joves. És 
cert que hi va haver dos 
episodis de «botellones» amb 
concentració de gent durant 
dos caps de setmana, però els 
agents de la Policia Local van 
fer entendre als joves que els 
van protagonitzar que això no 
es podia repetir.
Podem dir que, en general, 
que la població ha tingut 
una resposta positiva i ha 
respectat les normes. En 
termes de xifres, el nombre 
d’actes que la Policia Local 
ha hagut d’aixecar per 
incompliment de les mesures 
per la COVID-10 ha estat de 
204, entre el 14 de març i el 17 
de novembre.

Cada vegada són més els 
cossos policials que aposten per 
la tecnologia. La Policia Local 
també té previst aplicar-la? 
Sí, creiem que la 
modernització tecnològica 
pot contribuir a millorar el 
servei i per aquest motiu, 
precisament, hem adquirit 
recentment un dron, que 
servirà per complementar 
les labors de vigilància de la 
Policia Local. Cinc agents ja 
s’han format per poder-lo 
utilitzar i en aquests moments 
estem ultimant els tràmits 
administratius per poder-lo 
fer volar a curt termini. I, en 

breu, disposarem també d’un 
sistema de GPS en tots els 
vehicles policials i en les seves 
emissores. D’aquesta manera, 
podran estar geolocalitzats en 
tot moment, fins i tot quan es 
troben en zones on no hi ha 
cobertura. Així optimitzarem 
els recursos i els agents 
estaran també més protegits.

En l’actual comissaria de la 
Policia Local també s’han dut 
a terme unes millores, oi?
A l’espera que es construeixi la 
nova comissaria a l’Hospitalet, 
hem condicionat l’àrea dels 
serveis administratius. En 
concret, s’han habilitat dos 
despatxos al costat de la 
seu de la caserna: un és per 
al personal administratiu; 
i l’altre l’ocupo jo en el 
desenvolupament de les 
meves funcions com a regidor 
de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil. 

Parli’ns dels projectes que té 
actualment entre mans
Estem treballant en una nova 
ordenança de vehicles de 
mobilitat personal per regular 
l’ús dels patinets elèctrics i 
totes les seves variants, ja que 
hem detectat un increment de 
l’ús d’aquest tipus de vehicles 
al municipi. D’altra banda, 
estem fent un estudi de vialitat 
de l’avinguda Via Augusta 

de l’Hospitalet de l’Infant, 
que és on es concentra la 
zona comercial, per reforçar 
la seguretat i millorar la 
circulació. Cal instal·lar-hi 
nova senyalització, barreres 
arquitectòniques per evitar que 
la gent aparqui a les voreres 
i que hi hagi accidents... 
Més endavant tenim previst 
millorar també les condicions 
d’ús dels espais públics en 
altres zones del municipi, tal 
com hem fet fa poc en l’àrea 
de la nova estació de trens, on 
hem col·locat unes barreres de 
formigó, unes «new jerseys», 
perquè els camions no hi 
puguin estacionar. 

Quin missatge li agradaria 
transmetre a la ciutadania en 
aquests moments difícils? 
M’agradaria fer una crida 
a la serenitat i al respecte 
a les normes i mesures de 
prevenció de la COVID-19, pel 
bé propi i col·lectiu. Els nostres 
joves han de seguir esforçant-
se encara, igual que la resta 
de la ciutadania, només així 
podrem tenir més seguretat 
i recuperar poc a poc la 
normalitat desitjada. Aprofito 
per transmetre un missatge 
de suport a aquells negocis 
i a totes aquelles persones 
que s’han vist afectades pel 
corovirus. Bon Nadal per a tots 
els veïns i veïnes del municipi.
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M. Elidia López

Arriba el final de 2020, un any 
molt complicat per a molts 
dels nostres veïns, tant a ni-

vell personal com econòmic i social.
Com cada final d’any, també toca 
que l’equip de govern presenti els 
pressuposts generals amb els 
que es treballarà durant el 2021. 
El pressupost és pràcticament 
com el de l’any passat, ens ha-
gués agradat trobar almenys un 
pressupost molt més social, pen-
sant en les persones que tant es-
tan patint per aquesta cruel crisi. 
L’equip de govern, que tant pre-
sumeix que té al voltant de 9 mi-
lions d’euros al calaix, podia fer 
molt més pel veïnat. Sempre ens 
havien dit que aquests estalvis 
estaven per a una emergència; 
aleshores, com defineix el go-
vern el que ara està passant? 
Doncs bé, presenten un pressu-
postos com si res estigués suc-
ceint. Sabem que governar és 
assumir riscos, però no fer res 

per por d’equivocar-se és una 
nefasta decisió. 
Amb un import de despesa igual 
que el de l’any passat en els plans 
ocupacionals, quan justament 
ara molts dels nostres veïns ne-
cessitarien que l’equip de govern 
fos més valent i destinés més 
recursos a aquesta partida. Amb 
dues úniques inversions: la remo-
delació de la via Augusta i la nova 
residència de l’Hospitalet “de 40 
places”. Això sí, amb un nou im-
post que segons el Sr. Alcalde 
frenarà l’especulació immobilià-
ria del nostre municipi ??? 
Per acabar, us vull dir que hem ha-
gut d’escriure aquest article abans 
del debat dels pressupostos, en 
què podrem parlar amb profunditat 
i amb els comptes aprovats o no.
Esperem que quan rebeu la revis-
ta tots i totes estigueu amb bona 
salut. Desitgem que tingueu les 
millors festes nadalenques que 
pugueu i la situació ens permeti. 

PER UN PRESSUPOST MÉS SOCIAL

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

 @fichospitalet

Nuria Ortiz

Esmeralda Saladié

Assumpció Castellví

Quan vam iniciar l’any 
2020, no podíem ima-
ginar que les nostres 

vides quedarien totalment 
trastocades per la COVID-19, 
un virus desconegut que ens 
va aturar de cop i que ha pro-
vocat una crisi sanitària, eco-
nòmica i social de dimensions 
planetàries.
L’any 2021, tenim l’oportunitat 
de fer un canvi que ens perme-
ti deixar enrere les polítiques 
de retallades i neoliberals que 
durant anys han afeblit aquells 
sectors que la pandèmia ens 
ha mostrat clarament que són 
vitals pel nostre benestar. Ne-
cessitem un sistema educatiu 
fort i generador d’oportunitats, 
un model productiu que garan-
teixi el creixement econòmic 
sobre bases més sòlides, un 
sistema de benestar social que 
no permeti que ningú en quedi 
exclòs i, com no, cal revertir el 

desmantellament de la sanitat 
pública que s’ha produït du-
rant els darrer anys, dotant al 
sistema sanitari d’aquells re-
cursos materials i humans que 
s’adaptin a les necessitats de 
la població.
Des de l’equip de govern mu-
nicipal, la prioritat d’aquest 
complicat any ha estat donar 
resposta als estralls socioeco-
nòmics derivats de la pandè-
mia al nostre municipi. De la 
mateixa manera, cal que el nou 
govern de la Generalitat que es 
conformi a partir del proper 
mes de febrer tingui com a 
tasques prioritàries la recons-
trucció del que ens ha arrabas-
sat aquesta crisi i l’aposta per 
un millor model de benestar 
social.
Aprofito aquest espai per felici-
tar-vos les festes i desitjar que 
el proper any puguem retrobar 
la normalitat.

Aquest 2020 passarà a la 
història per la pandèmia 
mundial ocasionada pel 

coronavirus i per la crisi econò-
mica i social que ha provocat. 
Hem vist com el nostre estat del 
benestar trontollava, ens hem 
adonat que el nostre sistema 
sanitari no era tan robust com 
ens pensàvem. Les retallades 
passades s´han evidenciat. Hem 
sentit la fragilitat de l’ésser humà 
i la pèrdua d’éssers estimats.
No obstant tots els aspectes nega-
tius de la pandèmia també n’hi ha 
hagut de positius, hem aprés a va-
lorar les petites coses, a gaudir dels 
moments amb la família i els amics, 
a valorar més el comerç local, els 
nostres productes de proximitat, els 
nostres productors locals. Ha aug-
mentat la solidaritat entre els veïns i 
veïnes, hem fet xarxa.
Tot plegat, ha fet créixer els nos-

tres valors humans i la nostra 
capacitat d’empatia vers els altres.
El 2021 serà un any en el qual 
s’obriran nous horitzons i noves 
perspectives, des d’ERC tenim 
molt clar que la sortida de la crisi 
determinarà el futur del país a tots 
els nivells. El que fem avui serà en 
part el que serem demà. Creiem 
fermament que hem d’aprofitar 
aquesta etapa de reconstrucció 
que s’iniciarà els propers mesos 
per bastir els fonaments de la Re-
pública Catalana per la qual treba-
llem, la societat i el país que volem.
Esquerra Republicana de Catalu-
nya representem una nova ma-
nera de fer les coses del que hi 
hagut fins ara. Som la generació 
que farem les coses diferents.
Volem aprofitar per desitjar-vos 
unes Bones Festes de Nadal i un 
bon any 2020. 
Salut i República!

Comença l’hivern i tenim 
davant nostre, aprovar o 
no el Pressupost del nos-

tre Ajuntament, 17,5 milions 
d’euros. El PSC i Ciudadanos ens 
proposen un pressupost que no 
preveu una partida “exclusiva” 
per pal·liar les conseqüències de 
la pandèmia, que no té una visió 
vers el futur postnuclear, que 
aposta poc per la gent jove...en 
fi, que no són els pressupostos 
que necessitem i ens mereixem 
els veïns i veïnes.
I parlant del futur nuclear, JxC 
vàrem presentar una proposta 
per vetllar per la seguretat del 
nostre municipi. És molt sor-
prenent i preocupant la diferèn-
cia que hi ha entre les mesures 
que es prenen dins de la Central 
i les que s’apliquen a l’exte-
rior, que són molt menors. Per 
això reclamem adaptar el Pla 
d’emergència de la Central Nu-
clear de Vandellòs II a les noves 

directives europees i millorar les 
infraestructures per facilitar les 
evacuacions en cas d’emergèn-
cia nuclear. A tall d’exemple: els 
avisos al nostre Ajuntament de 
qualsevol qüestió nuclear es fan 
per FAX; algunes zones pobla-
des del municipi segueixen sen-
se tenir cobertura mòbil, el que 
impossibilita que aquests veïns/
es rebin un avís per SMS en cas 
d’accident nuclear, etc. Cal fer 
pressió per tenir la seguretat 
que ens pertoca.
La segona onada de la pandèmia 
ha afectat de ple al nostre muni-
cipi amb un nombre important de 
positius i, per tant, de persones 
afectades. Cal que seguim les 
recomanacions sanitàries per 
reduir al màxim el risc de rebrot: 
cuidem-nos i cuidarem els altres.
Desitgem que passeu unes BO-
NES FESTES DE NADAL, que tin-
guem una bona entrada a l’any 
2021 i molta salut per a tothom!

RETROBAR LA NORMALITAT

2021: NOVES PERSPECTIVES, 
NOUS HORITZONS

BON NADAL 

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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Sara Barceló Tomás Díaz

Sílvia Pujol

Escrivim aquest article jus-
tament el 25 de novem-
bre, dia internacional con-

tra la violència de gènere, i no 
podíem deixar passar l’ocasió 
de fer una reflexió al respec-
te i, al mateix temps, aplicar 
una mirada municipalista a la 
qüestió.
La nostra sensació és que 
l’equip de govern municipal, tot 
i posicionar-se públicament en 
contra de la violència masclista 
i de la LGTBIfòbia, només ho fa 
de manera purament cosmètica, 
sense que això impliqui l’adopció 
de polítiques reals per intentar 
revertir la situació. 
Algunes actituds han fet saltar 
les nostres alarmes. Les pa-
raules de la regidora Nuria Ortiz 
en comissió, afirmant que en 
aquest municipi no existeix la 
violència masclista, suposen no 
només una greu desconnexió de 
la realitat sinó que a més posen 

de manifest un profund desco-
neixement d’allò que suposa la 
violència masclista. En efecte, si 
ens limitem a identificar violèn-
cia masclista amb la seva exem-
plificació externa més greu, que 
és l’assassinat de dones, deixem 
de banda totes les violències 
quotidianes que pateixen, dia 
rere dia, totes les dones pel sim-
ple fet de ser-ho. 
Que ningú s’enganyi: el masclis-
me estén els seus tentacles a to-
tes les capes de la societat i en 
tots els àmbits de la vida de les 
persones, i el municipi on vivim 
no és una bombolla immaculada 
que se n’hagi quedat al marge. Si 
entre totes no som conscients 
del greu problema, difícilment 
estarem preparades per a solu-
cionar-lo, i ens limitarem a abor-
dar la qüestió, tal com ho fa 
l’equip de govern, amb mesures 
de cara a la galeria, que no tenen 
cap incidència pràctica. 

Continuamos marcados por 
la pandemia con la espe-
ranza de que en los próxi-

mos meses esté entre nosotros la 
tan ansiada vacuna. El trabajo de 
Ciutadans durante este año 2020 
ha sido intenso, muy marcado por 
la pandemia Covid-19, con más 
de doscientas cincuenta reunio-
nes. La Concejalía de Seguridad y 
Protección Civil sigue trabajando 
en protocolos y reglamentos que 
aún se realizan según los acon-
tecimientos que nos llegan, en-
tre otros la Cabalgata de Reyes. 
Desde la concejalía impulsamos 
la formación del personal donde 
ya disponemos de cinco policías 
pilotos de Dron y donde al mis-
mo tiempo se ha invertido en la 
adquisición de un Dron, el cual en 
una jornada ha sido presentado 
el día 25 de noviembre, en la sala 
Ferrer Malet. Hay que destacar 
la buena disposición y colabora-
ción por parte de todo el grupo 

de Gobierno en la elaboración, 
desarrollo y trabajo para la apro-
bación de los presupuestos para 
2021. Las medidas a tomar ante 
el Covid-19 nos vendrán marca-
das en cada momento, por ello no 
hay que bajar la guardia en estas 
fechas navideñas y tenemos que 
convencernos de que toda pre-
caución es poca. La Navidad tiene 
que ser festejada de manera dife-
rente, pero con la misma ilusión, 
y tenemos que hacérsela sentir a 
nuestros mayores y peques, aún 
en la distancia. Valorar la paz y la 
generosidad y tener merced es 
comprender el verdadero signifi-
cado de Navidad. Como portavoz 
de Ciutadans os deseo una muy 
feliz Navidad en estos momentos 
difíciles, que en la entrada del año 
2021 nos olvidemos de rencores 
y trabajemos por la unidad, no 
por aquello que nos desuna en 
el pensamiento de unos pocos. 
GRACIAS.

La función de la oposición no 
siempre es bien compren-
dida. Quien piensa que solo 

se está para criticar y sustituir al 
que gobierna se equivoca. Con-
trolar al gobierno garantiza que 
las cacicadas no quedan sin de-
nuncia, que las malas decisiones 
son advertidas. Pero además 
hay que reivindicar también la 
oposición útil, aquella que no 
sólo fiscaliza, sino que también 
propone. Desde el PPC-VH, si-
empre hemos querido ser un 
ejemplo de esta forma construc-
tiva de hacer política.
La pandemia ha puesto en evi-
dencia que las administracio-
nes no estaban preparadas para 
hacer frente a un evento de es-
tas características. El gobierno 
central reaccionó tarde y mal, y 
cuando lo hizo fue casi a la des-
esperada. La Generalitat ha ido 
de desastre en desastre, siendo 
la lotería de ayudas a los autóno-

mos (2000€ para 10.000 autóno-
mos, siendo en Cataluña su nú-
mero superior a medio millón) el 
último ejemplo.
Las entidades locales han to-
mado en muchos casos la inici-
ativa, como administración más 
cercana a las personas, y es en 
este ámbito donde nuestra for-
mación ha podido contribuir con 
sus aportaciones a intentar pa-
liar el desastre provocado por la 
COVID-19. En marzo lanzamos 
una potente batería de propues-
tas que abarcaban todos los 
ámbitos, y podemos hoy decir 
que muchas de ellas han sido 
puestas en práctica por el Ayun-
tamiento. Si de una nos sentimos 
especialmente orgullosos ha sido 
del impuso de ayudas a empres-
as y autónomos locales, motor de 
nuestra economía y piedra angu-
lar del tejido social. No podíamos 
abandonarles a su suerte.
Bon Nadal.

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA NAVIDADES CON COVID-19

EN DEFENSA DE NUESTRAS EMPRESAS
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La gelada de 1956 

Els primers dies de 1956 la plana del coll 
de Balaguer era una estesa d’oliveres i 
frondosos garrofers escampats entre els 
confins dels dominis de la mar i la serra-
lada. Ni el més pintat hauria pogut ima-
ginar que el febrer portaria de la mà una 
imprevisible gelada que arrasaria aquests 
cultius ancestrals i transformaria l’esplen-
dorós verd del paisatge en el torrat de la 
natura morta. El que va passar aquells dies 
es recordarà com “el fred de 1956”.
El garrofer (Ceratonia siliqua), introduït a 
la península pels àrabs, s’adaptà ràpida-
ment a les temperatures benignes del li-
toral tarragoní. A l’Hospitalet de l’Infant i 
a Masriudoms arrelaren especialment bé i 
alguns de monumentals produïen entre 16 
i 18 sacs de 40 kg per collita. El seu dolç 
fruit esdevingué un dels puntals de la nos-
tra economia ja que representava la font 
principal d’aliment de cavalls, rucs i mules, 
el medi de transport agrícola de l’època. 
“Qui té garrofes té sempre un foc encès” 
es deia a les cases. 
L’hivern de l’any 1955-56 havia estat 
amable, d’anar en mànega curta. El 2 de 
febrer, dia de la Candelera, es va presentar 
bruscament la primera de les tres onades 
de fred d’origen siberià que gelà el nos-
tre terme. Durant els vint-i-un dies que 
va durar es va assolir la temperatura més 
baixa a Espanya des que existeixen els 
registres meteorològics instrumentals: 
els 32º sota zero de l´Estany Gento, sent 
el dia 11 el dia més fred del segle XX. Fins 
a 1968 no hi ha dades oficials recollides 
de l’Hospitalet de l’Infant per la qual cosa 
ens hem de conformar amb la dels pobles 
del voltant per fer-nos una idea, com els 
12º sota zero de Riudecanyes, els -10,4º 
de Tivissa, els -10º de Reus o els -7.5º de 
Cambrils.
Les anècdotes que ens han arribat de la 
tradició oral són nombroses, com la que 
els tords, desorientats i famèlics es deixa-
ven agafar amb la mà o que les llises con-
gelades a l’estany Gelat s’havien de treure 
amb un pic. De ca l’Enric de la plaça de 
Catalunya s’explicava que l’aigua que es 
llençava des del balcó arribava congelada 
al carrer i que a Vandellòs durant les nits 
es gelava l’aigua dels ribells. 
El fred matà oliveres acabades d’esporgar 
però sobretot garrofers. La causa: la saba. 
La bonança l’havia activada i la sobtada 
baixada de temperatura la glaçà en ple 
viatge del tronc cap a les branques, i els 
canelobres rebentaren l’arbre com una 
magrana. Poc després caurien les fulles. 
A Vandellòs i a Masboquera els avellaners 
i els ametllers resistiren, però a l’Hospitalet 
de l’Infant la calamitat provocà que moltes 
de les finques s’abandonaren i que algu-

Per Alfons Tejero

Tronc de garrofer de la Porrassa mort a la gelada de 1956. Foto: Roberto Bueno.

nes famílies de pagesos hagueren d’emi-
grar a la ciutat. Per sort, part de la pobla-
ció estava ocupada en aquell moment en 
feines estables com la Renfe, la carretera, 
la Guàrdia Civil o al negoci de la pesca, els 
boscos, la guixera, la tenda, etc. 
Ben aviat s’activaria una frenètica activi-
tat econòmica derivada de la llenya. Els 
Nelos tallaven els arbres de la parròquia 
i el Pep de la Rosalia, el vell Cot, el Guer-
xo, el Fernando Boquera i el Julià Castellví 
comercialitzaven el carbó que es produïa. 
El Domingo Castellví, que feia poc temps 
que havia establert la serra, elaborava 
amb ella els «tacos» de fusta dels cotxes 
de gasogen. 
Amb el temps alguns camperols decidiren 
continuar amb l’activitat agrícola. Com que 
les arrels havien sobreviscut a la fredorada 
es tallaren els troncs morts i s’empeltaren 
a l’escudet els millors brots que naixien 
amb força al seu voltant com un au Fènix. 
La fotografia que il·lustra el reportatge n’és 
un bon exemple. En el millor dels casos 

passarien quatre o cinc anys abans que es 
pogués tornar a fer collita del nous arbres. 
També es va començar a criar gallines 
a les golfes per alimentar la prole d’ous i 
carn. Aquest fet seria l’embrió del negoci 
de les granges que tanta riquesa va portar 
al terme.
La urbanització de Miami Platja a l’antic 
vedat del marquès de Marianao promo-
guda per Marcel·lí Esquius fou cabdal 
per a la dinamització de la vila i dels ne-
gocis. A partir de 1959, la dictadura mili-
tar iniciava l’obertura de fronteres i amb 
aquesta arribaren els primers turistes. 
La construcció arrencava amb força i els 
camps més lletjos prop de la mar es van 
començar a pagar molt bé. Tot plegat, 
l’Hospitalet de l’Infant revifava i iniciava 
lentament un camí sense retorn al seu 
passat agrícola.

Fonts orals: Esteve Sirisi, Joan Marqués, 
Dami Alcarrás, Ramon Casadó, Carme 
Farnós, Enric Farnós i Juanita Mañé.
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S’adjudica la redacció del projecte de 
construcció de la residència de gent gran 

de l’Hospitalet de l’Infant

L’Ajuntament ha encarregat la redacció 
del projecte de construcció de la resi-
dència per a la gent gran i de condici-
onament de l’entorn a l’Hospitalet de 
l’Infant i la posterior direcció d’obra a 
l’arquitecte Santiago Vives Sanfeliu per 
un import de 134.000 euros, aproxima-
dament. 
La proposta d’aquest arquitecte va ser 
la guanyadora del concurs de projec-
tes que va convocar el consistori, per 
adjudicar aquest contracte de serveis. 
A aquest concurs s’hi van presentar 
un total de 26 propostes. En una pri-
mera fase, el jurat va seleccionar les 5 
propostes-idees que van obtenir la ma-
jor puntuació; i en una segona fase, la 
proposta guanyadora. Els quatre parti-
cipants de la segona fase que no han 
resultat guanyadors han rebut 2.000 
euros en concepte de premis.
El jurat va estar integrat per tres ar-
quitectes en qualitat de vocals (una 

arquitecta nomenada pel Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya; un arquitecte 
proposat pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya i l’arquitecte municipal) 
i per una funcionària de l’Ajuntament 
com a secretària. La Junta de Govern 
Local, reunida el passat 10 de novem-
bre, va ratificar el seu veredicte.
L’arquitecte guanyador disposarà d’un 
termini de 8 mesos per redactar el pro-
jecte bàsic i executiu de la residència 
de gent gran de l’Hospitalet de l’Infant; i 
posteriorment, quan l’obra ja hagi estat 
adjudicada, d’un termini de 18 mesos 
per dirigir-la.
«Amb la resolució del concurs de pro-
jectes, hem fet un pas endavant més en 
el projecte de construcció de la nova re-
sidència per a la gent gran, que és llarg 
i complex. Segons es calcula, les obres 
de construcció d’aquest nou equipa-
ment públic municipal podrien iniciar-se 

a finals de 2021 o principis de 2022, 
després que s’hagin licitat els treballs», 
ha explicat l’alcalde, Alfons Garcia.
El pressupost estimat de l’obra és de 
gairebé 2.400.000 euros. Per sufragar 
aquesta inversió, l’Ajuntament ha de-
manat el cofinançament al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, que correspon a un im-
port de gairebé 381.000 euros. 
La nova residència, per a 40 places, 
haurà de disposar de l’espai adequat 
per oferir tot el ventall de serveis que 
li corresponen. La superfície constru-
ïda màxima no podrà sobrepassar de 
1.750 m2.
L’àmbit en què s’ubicarà es troba a l’in-
terior de l’illa d’equipaments públics 
municipals, darrere del centre de dia i 
el Casal d’Avis i del CAP de l’Hospita-
let de l’Infant, davant del carrer Ramon 
Berenguer IV, núm.5 (el podeu veure a la 
fotografia).

L’ARQUITECTE SANTIAGO VIVES ÉS L’AUTOR DE LA PROPOSTA GUANYADORA DEL 
CONCURS QUE VA CONVOCAR L’AJUNTAMENT

Adif ha tornat a treure a licitació la redac-
ció del projecte que permetrà restituir i 
integrar l’espai que ocupa la via de tren 
clausurada el 13 de gener entre l’Hospi-
talet de l’Infant i PortAventura. Segons ha 
informat l’ens, s’han modificat diversos 
apartats del plec de condicions de l’ante-
rior licitació, per la qual cosa se n’ha hagut 
de fer el desistiment al BOE. El contracte 
té un pressupost de poc més de 565.000 
euros i un termini d’execució estimat 
d’onze mesos. 

La Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) 
de la nova infraestructura obliga a des-
mantellar tots els elements de l’antiga 
via, l’electrificació i les instal·lacions de 
seguretat. El contracte que ha sortit a li-
citació haurà de definir el conjunt d’ac-
tuacions en diversos àmbits amb l’ob-
jectiu d’integrar la plataforma per al seu 
“ús cívic per part dels ciutadans”, segons 
Adif. En concret, contemplarà actuaci-
ons de caràcter ambiental, demolicions, 
adequació i millora dels drenatges i de la 

plataforma, així com la millora de la per-
meabilitat del trànsit rodat i de vianants 
amb caràcter transversal.
L’àmbit d’actuació afecta una longitud 
d’uns 29 quilòmetres i creua els termes mu-
nicipals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs, 
Cambrils i Salou. El govern espanyol asse-
nyala que Adif ha invertit 154 MEUR a la de-
marcació de Tarragona des del 2018 - 72,8 
milions per part de la mateixa Adif i més de 
81,1 MEUR, d’Adif Alta Velocidad.

Adif torna a licitar la redacció del projecte per 
integrar l’espai de l’antiga via
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Fanals solars amb tecnologia LED a la zona enjardinada 
del passeig marítim de l’Hospitalet de l'Infant

La brigada municipal de l’Ajuntament ha instal·lat un total d’11 
fanals solars dotats amb tecnologia LED de 15 kw a la zona en-
jardinada del passeig marítim de l’Hospitalet de l’Infant. 

El consistori ha invertit 3.800 euros, aproximadament, en 
aquestes lluminàries, que serviran per incrementar la il·lumina-
ció d’aquesta zona. Pel que fa a la tipologia dels nous punts de 
llum, l’Ajuntament ha optat per uns que funcionen amb energia 
solar que permeten una solució lumínica eficient i sostenible.

Aquesta actuació s’emmarca dins de l’estratègia local de lluita 
contra el canvi climàtic i de reducció del consum energètic.

En la sessió plenària ordinària de l’1 d’octubre, el Ple de l’Ajunta-
ment va donar el seu vistiplau a l’aprovació provisional de l’orde-
nança fiscal núm.18 reguladora de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), que s’adequa 
a la normativa estatal i que inclou les determinacions següents: 

·  Percentatges anuals aplicables sobre el valor del terreny al mo-
ment de la meritació:
a) Període d’un fins a cinc anys: 3,7 %
b) Període de fins a deu anys: 3,2%
c) Període de fins a quinze anys: 2,7%
d) Període de fins a vint anys: 2,2%

· Tipus de gravamen: 30%
· Exempcions: objectives i subjectives
· Bonificacions: potestatives (de fins al 95%)
·  Reducció aplicable durant els 5 primers anys d’entrada en vi-

gor deis nous valors cadastrals resultants d’un procediment de 
valoració col·lectiva de caràcter general: 60%.

L’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa 
urbana, que és un tribut directe que grava l’increment de valor 
que experimentin aquest tipus de terrenys i es posi de manifest 
a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys 
per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol 
dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys, 
no existia fins ara al municipi. Per exigir-lo, calia un acord plenari 
(que en aquest cas ha comptat amb els vots a favor del PSC, Cs i 
el PP; l’abstenció de JxCat i la CUP i els vots en contra de la FIC i 
d’ERC) i la pertinent ordenança fiscal. Un cop finalitzat el període 
d’exposició pública, en el qual no es van presentar al·legacions, 
l’ordenança fiscal que regula aquest nou impost ha quedat apro-
vada definitivament i entrarà en vigor l’any 2021.

La plusvàlua, nou impost municipal

S’HAN DUT A TERME DIVERSOS TREBALLS D’ARRANJAMENT TANT AL DE L’HOSPITALET 
DE L’INFANT COM AL DE VANDELLÒS

L’Ajuntament inverteix gairebé 39.000 € en la 
millora dels cementiris municipals

El consistori ha fet diverses millores en els cementiris mu-
nicipals. Al de l’Hospitalet de l’Infant, ha pavimentat amb 
formigó 473 m2 de les zones de circulació; i ha canviat els 
tancaments de l’edifici auxiliar, que acull els lavabos i un 

magatzem. I al de Vandellòs, ha impermeabilitzat 695 m2 

de les cobertes dels nínxols i ha pavimentat 58 m2 d’un dels 
passadissos. En aquestes actuacions, hi ha invertit prop de 
39.000 euros.
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Nou servei de comunicació d’incidències 
a través d’una app

LÍNEA VERDE ÉS UN CANAL DIRECTE PER INFORMAR A L’AJUNTAMENT DELS DESPERFECTES QUE ES 
DETECTIN A L’EQUIPAMENT URBÀ DEL MUNICIPI

A partir d’aquest mes de desembre, els 
veïns i veïnes de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant disposaran del servei Línea 
Verde. A través d’aquest nou canal de 
comunicació directe, podran posar en 
coneixement del consistori aquells 
desperfectes que detectin al municipi. 
Gràcies a aquesta eina de participació 
ciutadana, l’Ajuntament pretén conèi-
xer les necessitats del municipi i poder 
donar solució així a les qüestions co-
municades.
Per poder utilitzar aquest nou servei 
cal descarregar-se l’aplicació per a 
mòbil (app) Línea Verde. Per a això, 
la persona usuària ha d’accedir a 
Google Play o APP Store, en funció 
de la tecnologia emprada en el seu 
Smartphone (Android / iOS). Un cop 
localitzada, s’ha de fer la descàrrega 
de manera gratuïta. A partir d’aquest 
moment, s’ha de seleccionar el mu-
nicipi sobre el qual es vol comunicar 
la incidència. El procediment és molt 
ràpid i senzill.
Per comunicar una incidència, no-
més cal clicar sobre el botó “Nova 
Incidència”. Un desplegable amb 
les diferents tipologies d’incidènci-
es apareix en pantalla. La persona 
usuària selecciona aquella sobre la 
qual vol comunicar. Automàticament, 
l’app detecta les coordenades exac-
tes en què s’ubica el desperfecte. El 
següent pas és adjuntar una foto de 
la incidència i una observació sobre 
la mateixa. Ja només queda pitjar el 
botó d’enviar. Un cop enviada, el per-
sonal de l’Ajuntament rep notificació 
del desperfecte comunicat. A partir 
d’aleshores, s’inicien els tràmits per 
solucionar la incidència detectada. El 
ciutadà o ciutadana, al seu torn, rep 
notificació en el seu telèfon mòbil 
sempre que es produeixi un canvi en 
l’estat de la mateixa.
A través de Línea Verde, l’usuari o 
usuària també pot plantejar qualsevol 
consulta mediambiental. Només ha 
de seleccionar l’opció de “Fes la teva 
consulta”. En un termini màxim de 24 
hores tindrà resposta per part d’un 
equip d’experts en la matèria de mane-
ra completament gratuïta.

Al servei Línea Verde també s’hi pot ac-
cedir a través del domini www.liniaver-
davandellos-hospitalet.cat. A més de 
comunicar una incidència o plantejar 
una consulta, la persona usuària dispo-
sa d’un ampli contingut de consulta me-
diambiental (guia de bones pràctiques, 

consells, informació pròpia del municipi, 
etc).
Línea Verde també ofereix els seus ser-
veis a través de contacte telefònic al 
número 902 193 768 en horari de 8.00 
hores a 17.00 hores (cost de la trucada 
0,07 € / min).
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Acord entre l’AMAC i el CSN 
per millorar la informació sobre 

assumptes nuclears a la població
L’Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares 
(AMAC) ha subscrit recentment un conveni de col·laboració 
amb el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). L’objectiu d’aquest 
acord és el desenvolupament d’activitats de formació, informa-
ció, participació, divulgació i d’una altra índole que contribueixin 
a millorar la qualitat, abast i transparència de la informació sobre 
la seguretat nuclear i el funcionament de les centrals nuclears i 
emmagatzematges de residus radioactius entre la població de 
les àrees situades en els voltants d’aquestes instal·lacions.

L’Ajuntament i COMAIGUA col·laboren per ajudar els 
més necessitats a pagar l’aigua

Per garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famí-
lies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica, 
l’alcalde, Alfons Garcia; i el gerent de COMAIGUA, Quim Vicens, 
han signat el conveni de col·laboració entre ambdues parts. 
Per mitjà d’aquest acord, les persones en risc d’exclusió soci-
al, usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable 
i clavegueram, podran accedir enguany als ajuts del Fons de 
Solidaritat posat en marxa per COMAIGUA.
Aquests ajuts podran comportar l’exempció del pagament de l’im-
port corresponent al consum responsable (150 litres/persona i dia) 
als conceptes de la factura de l’aigua que siguin de titularitat de 
COMAIGUA, amb excepció del cànon de l’aigua (Agència Catalana 
de l’Aigua). A aquest Fons de Solidaritat, COMAIGUA hi destinarà 
enguany 3.300 euros, aproximadament, com l’any passat.
Com a novetat, entre els criteris per a l’atorgament de l’ajut, 
l’Ajuntament i COMAIGUA valoraran que el consum sigui res-
ponsable i adequat a les persones que conviuen a l’habitatge, 
tenint en compte com a referència el consum de 150 litres/
persona i dia, valor que s’ajusta al que determina l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS). A més, les persones benefici-
àries del Fons de Solidaritat seran instades, en el moment de 
rebre l’ajut, a assistir a Jornades de conscienciació de consum 
responsable, que organitzarà COMAIGUA amb la col·laboració 
dels Serveis Socials, quan la situació epidemiològica actual i 
les autoritats sanitàries ho permetin. 

GRÀCIES A L’ACORD QUE HAN RENOVAT, LES FAMÍLIES I PERSONES AMB RISC D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL PODRAN ACCEDIR ALS AJUTS DEL FONS DE SOLIDARITAT DE L’EMPRESA

Les persones que vulguin beneficiar-se d’aquests ajuts i com-
pleixin els requisits, especificats en les ordenances fiscals muni-
cipals, s’hauran d’adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament. El 
personal d’aquest departament serà el que enviarà a COMAIGUA 
el document de sol·licitud de l’ajut en què s’acrediti una situació 
econòmica que justifiqui l’atorgament de l’ajut.
Amb la renovació de l’acord de col·laboració, per sisè any conse-
cutiu, tant l’Ajuntament com l’empresa subministradora de l’aigua 
al municipi s’han compromès a donar suport als col·lectius de la 
societat que més estan patint els efectes de la crisi econòmica, tal 
com ha explicat la regidora de Benestar Social, Lupe Capella.
En concret, un total de 16 famílies es van beneficiar l’any pas-
sat del Fons de Solidaritat de COMAIGUA. 

El sotsinspector de la Policia Local, Jordi Jiménez, ha rebut la Medalla de bronze 
amb distintiu blau, un reconeixement que li ha atorgat el Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya pels seus gairebé 40 anys de servei al cos policial del 
municipi i per la seva col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. 
Jiménez, que fa 22 anys que exerceix el càrrec de cap de la Policia Local, va assistir 
a l’acte de lliurament d’aquest guardó acompanyat pel regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Tomás Díaz. L’acte va tenir lloc el 8 d’octubre a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de la Regió Policial al Camp de Tarragona, situada a Camp Clar.
El guardonat agraeix a la plantilla de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet el 
seu suport i la tasca diària que duen a terme tots els agents que en formen part.

El cap de la Policia Local rep un reconeixement
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El consistori ha arranjat el paviment de diversos carrers 
de l’Hospitalet de l’Infant. En concret, dels carrers Sant 
Roc, Genessies, de la Vinyeta, Francisco Chavarría, Les 
Barques i Via Augusta. Una superfície total de 1.486 me-
tres quadrats.En aquestes vies, el paviment d’aglomerat 
asfàltic es trobava en mal estat, perquè s’havia deterio-
rat amb el pas del temps o bé per les arrels dels arbres o 
per antigues obres d’instal·lacions, per exemple, de gas 
o de clavegueram. També s’ha reparat el paviment de 
formigó del pàrquing situat al costat de la carretera de 
Móra a Vandellòs. En aquestes millores,que serviran per 
millorar la circulació dels vehicles, l’Ajuntament ha in-
vertit més de 42.000 euros.

S’ha millorat el paviment 
de diversos carrers de 

l’Hospitalet

Conscient de les dificultats que està pa-
tint el sector de la restauració local com 
a conseqüència de la crisi sanitària pro-
vocada per la pandèmia de la COVID-19, 
l’Ajuntament ha adoptat un conjunt de 
mesures per donar-li suport. El consistori 
ha ajudat als restauradors locals a incor-
porar-se a la plataforma Hospi-Eat, una 
app que serveix per demanar menjar per 
emportar a diversos establiments del mu-
nicipi (a una desena, actualment) i que se 
l’han descarregat ja més de 500 persones, 

segons ha explicat l’empresari local que 
l’ha impulsat, Tonet Sánchez. La Regidoria 
de Turisme ha contribuït a la participació 
del sector de la restauració local en aquest 
projecte amb 3.000 euros.
“Aquest tipus de serveis d’entrega a do-
micili estan en auge avui en dia, especial-
ment per l’efecte del coronavirus i poden 
atreure clientela, potenciar el consum de 
la ciutadania i augmentar l’activitat eco-
nòmica. Des de l’Ajuntament estem tre-
ballant per la digitalització de les empre-

ses locals en general perquè creiem que 
és una manera d’augmentar la seva vi-
sibilitat i les seves possibilitats de venda 
i per aquest motiu hem posat en marxa 
també recentment el Mercat del Mestral, 
una plataforma virtual que permet als co-
merços locals vendre els seus productes 
i serveis per Internet”, ha apuntat la regi-
dora que està al capdavant de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, 
María José Gómez. Per la seva banda, la 
presidenta de l’Associació de Restauració 
i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la 
Vall de Llors, Mónica Alves, ha valorat “les 
facilitats que està donant l’Ajuntament” 
perquè el sector que representa pugui 
“continuar treballant”.

Altres mesures per pal·liar els efectes ne-
gatius de la pandèmia
Recordem que l’Ajuntament també ha 
suspès la taxa de l’ocupació de la via pú-
blica amb taules i cadires, amb finalitat lu-
crativa, durant l’exercici 2020. En la sessió 
plenària del passat 3 de juny, es va aprovar 
la modificació parcial de l’ordenança fiscal 
que regula aquesta taxa, per alleugerir la 
càrrega impositiva que recau sobre els es-
tabliments d’hostaleria i restauració, molt 
afectats per la crisi.
A més, per donar suport a aquest tipus de 
negocis, l’Ajuntament ha impulsat cam-
panyes de comunicació i sensibilització 
a través de les seves xarxes socials amb 
l’objectiu de donar-los visibilitat.

L’AJUNTAMENT HA DESTINAT 3.000 € A AJUDAR ELS ESTABLIMENTS LOCALS A AFEGIR-SE A L’APP HOSPI-EAT

Suport al sector de la restauració local
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Enguany no se celebrarà el Pessebre dels Estels Més de 800 
alumnes s’han 
beneficiat dels 

ajuts municipals 
per a l’ensenyament
El consistori ha destinat més de 
82.000 euros al programa municipal 
de subvencions per a l’ensenyament 
aquest 2020. El grup d’aquest import, 
uns 78.000 euros, han anat a parar als 
ajuts per a la compra i reutilització de 
llibres de text, dels quals s’han benefi-
ciat enguany un total de 782 alumnes 
empadronats al municipi d’infantil, pri-
mària i secundària.
Amb la resta dels diners, l’Ajunta-
ment ha subvencionat el transport a 
alumnes que cursen cicles formatius 
i modalitats de batxillerat en centres 
educatius públics de fora del munici-
pi, perquè aquí no s’ofereixen aquests 
estudis; i ha donat ajuts a alumnes 
dels cursos de català i dels cursos 
d’adults, per pagar-ne la matrícula. 
D’aquestes altres línies de subvenció 
se n’han beneficiat 35 estudiants.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
ha encarregat un nou mapping de temà-
tica nadalenca a TKLab, el grup d’inves-
tigació de l’Associació Cultural Telenoika, 
de Barcelona, que està especialitzada en 
aquest tipus d’animacions en 3D.
Els protagonistes d’aquest espectacle 
audiovisual que des de l’any 2015 es pro-
jecta a la Plaça Berenguer d’Entença de 
l’Hospitalet de l’Infant, sobre la façana de 
l’Hospital del Coll de Balaguer, són, com 
cada any, l’alumnat de P5 de l’Escola 
Mestral i de l’Escola Valdelors. A aques-
ta seixantena de nens i nenes, l’equip de 
TKLab els va gravar al novembre, al plató 
de la Televisió de Vandellòs, amb la tèc-
nica del Chroma Key, per simular la seva 
participació en les diferents escenes típi-
ques del Nadal al municipi.

Aquests professionals han combinat 
els vídeos dels infants amb infografies, 
imatges 3D i altres tècniques d’animació 
digitals i hi han afegit música i sons. «En-
guany, com a novetat, hem demanat al 
grup que hem contractat per elaborar el 
nou muntatge que hi apareguin les figu-
res festives del municipi, per reforçar els 
vincles identitaris: l’Home dels Nassos, els 
gegants de l’Hospitalet, el Frare Celestí, el 
Cavallet de Mar, els Capgrossos i lo Boc 

de Vandellòs», ha destacat la regidora de 
Cultura, Nuria Ortiz. 
Pel que fa a la música, el nou mapping inclou 
nadales tradicionals catalanes, interpreta-
des per la soprano Olga Miracle i arranjades 
pel pianista i compositor Jordi Tomàs.
L’espectacle dura uns 8 minuts i es podrà 
veure els dies 11, 12, 16, 18, 19, 23 i 30 
de desembre de 2020 i el 2 de gener de 
2021, a les 18 h, a les 18.30 h, a les 19 h i 
a les 19.30 h).

Nou mapping nadalenc a l’Hospitalet de l’Infant
L’ESPECTACLE D’ENGUANY INCORPORA LES FIGURES FESTIVES DEL MUNICIPI

La situació actual de restriccions gene-
rada per la pandèmia per la COVID-19 
ha provocat que l’Associació Masia de 
Castelló hagi decidit anul·lar enguany la 
23a edició del Pessebre dels Estels a la 
Masia de Castelló. 
El Pessebre dels Estels s’havia de cele-
brar els dies 19, 20, 26 i 27 de desembre, 
amb el patrocini de l’Ajuntament.
L’Associació Masia de Castelló ha pres la 
decisió de suspendre la celebració per la 
impossibilitat de garantir la seguretat tant 
dels assistents com dels figurants i perso-
nes de l’organització. Cal seguir uns pro-

tocols del PROCICAT que limiten l’espai, 
l’aforament, l’edat i salut dels participants, 
etc. que en conjunt no es poden complir. 
No obstant això, tot i que amb les limi-
tacions actuals no es pot organitzar un 
esdeveniment presencial, el món digital 
obre moltes oportunitats per mostrar el 
nostre Pessebre dels Estels. Seguiu l’As-
sociació Masia de Castelló a les xarxes i 
ben aviat tindreu alguna sorpresa!

l f t
@masiacastello 

Web: https://www.masiacastello.cat/

Jordi Santacana
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S’inicia el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de 
l’Ajuntament i dels seus organismes dependents

AMB EL COMPROMÍS DEL CONSISTORI DE TREBALLAR PER A LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES; I AMB LA CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL 

fessionals de l’Ajuntament i dels seus organismes dependents 
que s’encarregarà de coordinar l’elaboració i el seguiment del 
Pla. Aquesta comissió, que treballarà en la diagnosi i la redacció 
de propostes, està integrada per 10 persones, entre les quals hi 
ha la tècnica municipal d’Igualtat, que coordinarà el disseny, la 
implementació i l’avaluació de les polítiques d’igualtat entre ho-
mes i dones; i supervisarà la posada en funcionament de projec-
tes per a la integració de la perspectiva de gènere al consistori; i 
també el cap de Recursos Humans. 
En aquesta primera fase iniciativa, la Junta de Govern Local 
també ha aprovat la Carta de compromís de l’Ajuntament amb 
la redacció i implementació del Pla d’Igualtat, que s’ha fet arri-
bar a la plantilla de la corporació local i dels seus organismes 
dependents.
«Disposar d’un Pla d’Igualtat, més enllà de ser una obligació per 
a l’Ajuntament, per llei, és una oportunitat per posar de manifest, 
d’una manera rigorosa, possibles situacions de desigualtat i per 
establir mesures correctores. Això li pot reportar un entorn de 
treball més just i inclusiu», ha apuntat el regidor d’Igualtat, Diego 
García. 

L’Ajuntament ha iniciat el procés d’elaboració del seu Pla d’Igualtat i dels 
seus patronats i empreses municipals. Aquest document, del qual han 
de disposar les entitats que tenen més de 50 persones en plantilla se-
gons estableix la normativa vigent, ha de tractar les matèries següents: 
accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retri-
bucions; ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, 
personal i familiar i prevenció de l’assetjament per raó de sexe.
Per engegar aquest procés, s’ha constituït la Comissió d’Igualtat, 
un grup de treball paritari i representatiu dels diferents àmbits pro-

S’edita una guia de llenguatge inclusiu
El consistori ha editat la Guia de llenguatge 
inclusiu amb l’objectiu de promoure un ús 
de la llengua no discriminatori, sense usos 
sexistes (menystenir el gènere femení) ni 
androcèntrics (invisibilitzar la presència 
de les dones). És una guia «molt pràctica 
i senzilla, adreçada a tothom, que l’Ajun-
tament ha publicat amb el convenciment 
que cal impulsar un canvi cultural a través 
d’un llenguatge inclusiu, que contribueixi a 
trencar prejudicis i suposicions, tant en la 
persona que llegeix com en la que escriu», 
segons ha dit el regidor d’Igualtat, Diego 
García.
Aquest document està a l’abast de tota la 
ciutadania en format digital, en l’apartat 

de Benestar Social i Igualtat de la pàgina 
web municipal (www.vandellos-hospitalet.
cat); i en format paper (per al personal mu-
nicipal, les entitats municipals, els centres 
educatius i per a totes aquelles persones 
que hi estiguin interessades). Podrà ser 
ampliada i actualitzada.
La creació d’aquesta guia va ser una pro-
posta del grup municipal de JxCat, que 
va ser aprovada en la sessió plenària del 
passat 3 de juny amb els vots a favor de 
tots els grups polítics municipals excepte 
la CUP, que es va abstenir. 
Els textos han anat a càrrec de la lingüis-
ta Angelica Maria Ripa; i el disseny i les 
il·lustracions, de la dissenyadora gràfica 

Laura Aresté. Totes dues van fer la pre-
sentació pública de la guia a la Televisió de 
Vandellòs i a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, 
juntament amb el regidor d’Igualtat, Diego 
García; i la portaveu de JxCat, Assumpció 
Castellví, en el marc de la celebració del 
25N, Dia Internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones. 

El consistori se suma a una campanya 
de sensibilització contra el masclisme

L’Ajuntament s’ha adherit a una campanya ende-
gada per l’Institut Català de les Dones (ICD) que té 
com a objectiu sensibilitzar contra el masclisme i 
erradicar-lo. Aquesta iniciativa consisteix a fer vi-
sible en les papereres públiques el lema «Diposita 
aquí el teu masclisme» amb uns adhesius. 
D’aquesta manera, es vol visibilitzar aquesta 
realitat per poder aconseguir la igualtat efectiva 

i desemmascarar les desigualtats socials, polí-
tiques, econòmiques i jurídiques que pateixen 
les dones. 
Tal com ha declarat el regidor d’Igualtat, Diego 
García, “reconèixer el masclisme i desmuntar-lo 
llençant-lo simbòlicament a les papereres és im-
portant perquè no podem lluitar contra una ideolo-
gia si no és reconeguda”.
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25 anys de la MIDIT
LA MANCOMUNITAT QUE APLEGA ELS MUNICIPIS DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, TIVISSA I 

PRATDIP HA AJORNAT L’ACTE DE CELEBRACIÓ DE L’ANIVERSARI

La Mancomunitat d’Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori 
(MIDIT) dels municipis de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Prat-
dip commemora enguany el 25è ani-
versari de la seva constitució.
La MIDIT es va fundar l’any 1995 amb 
la voluntat de treballar pel desenvolu-
pament integral del territori que com-
prenen els municipis que la integren, als 
quals uneixen llaços de veïnatge i carac-
terístiques comunes. 
Durant aquests 25 anys, la MIDIT ha 
treballat per al desenvolupament del 
territori mitjançant l’adquisició i cons-
trucció d’una nau industrial del Polígon 
Les Tàpies I per afavorir-ne la seva 
dinamització; l’elaboració i implemen-
tació del Pla Estratègic de desenvo-
lupament econòmic local 2008-2018; 
l’elaboració del nou pla estratègic, 
actualment en marxa; la creació de la 
marca turística Terres de Mestral i el 
treball i suport al sector turístic, agro-
alimentari i a les empreses del territori, 
així com la participació en el disseny 
de serveis a les persones com els cen-
tres de dia i el Servei d’Ajuda a Domicili. 
Tota la feina duta a terme ha comptat, 

compta i comptarà amb la participació 
dels agents públics i privats dels munici-
pis i el seu entorn.
Vista la situació extraordinària provocada 
per la crisi sanitària provocada per la CO-
VID-19, es va prendre la decisió de cancel-
lar l’acte de celebració del seu 25è aniver-
sari, previst inicialment per al 16 d’octubre; 
i ajornar-lo fins al 2021. Es tracta d’un acte 
de record i homenatge a totes les perso-
nes que hi han col·laborat, n’han estat 

membres actius i que han estat partícips 
de les seves accions i del reconeixement 
assolit durant aquests vint-i-cinc anys de 
treball continuat. 
La MIDIT va considerar que en el context 
actual derivat de la pandèmia del corona-
virus no podia celebrar l’acte commemo-
ratiu del 25è aniversari de la constitució 
de la Mancomunitat amb les mesures de 
prevenció i seguretat necessàries per evi-
tar els contagis.

 SECCIÓ EMPRENEDORS

L’enginyeria TechIntegrador ofereix solucions 
personalitzades als seus clients
TechIntegrador és una de les empreses 
que actualment estan instal·lades al Vi-
ver Tecnològic del Polígon les Tàpies de 
l’Hospitalet de l’Infant. Es tracta d’una 
enginyeria dedicada a l’automatització i 
manteniment industrial, que aporta so-
lucions innovadores i personalitzades a 
les necessitats dels clients. 
Els seus propietaris, la Gabriela Caplea i 
el Mariano Pardines, treballaven com a 
coordinadora i programador, respectiva-
ment, d’una multinacional, i l’any 2013 van 
decidir convertir-se en emprenedors. “Ens 
trobàvem que molts clients demanaven 
màquines molt concretes, que s’havien 
de fer a mida. Nosaltres ens sentíem frus-
trats perquè no podíem satisfer aquelles 
demandes”, explica la Gabriela.
Convençuts que aquell segment de mer-
cat estava orfe, van veure una oportu-
nitat de negoci i van decidir apostar-hi. 
“Els inicis no van ser fàcils, vam comen-

çar fent de comercials, visitant negocis 
personalment, explicant la nostra idea... 
i l’any 2015 el primer projecte va veure la 
llum”, recorda ella. 
Actualment, tenen clients per tot Espanya 
i també a França, Itàlia o Xile. “Un exemple 
del que fem és el comptador i divisor de gots 
de plàstic blancs i transparents, que els ha 

de classificar en formats de 10 unitats en 
qüestió de segons”, ens diu la Gabriela. En 
el disseny de les seves màquines també 
tenen en compte l’aprofitament al màxim 
de l’entorn i dels recursos disponibles del 
client, per tal de reduir costos. 
La pandèmia de la Covid-19 no els ho 
ha posat fàcil. Al mes de març els van 
cancel·lar tots els projectes, però no es 
queixen ja que han pogut seguir treba-
llant amb el manteniment industrial i 
preventiu de maquinària. “Tenim l’espe-
rança que quan tot torni a la normalitat, 
podrem seguir amb els nostres invents”, 
afegeix la Gabriela quan li preguntem 
per les perspectives de futur. A més, 
amb la voluntat d’aportar el seu granet 
de sorra al comerç local del municipi, 
actualment estan treballant en el dis-
seny de taquilles de recollida intel·ligent 
de productes. Més detalls en 
www.techintegrador.com
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La fibra òptica s’acabarà de desplegar a tot el municipi 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’any 2021

ES PREVEU QUE EN EL TERMINI DE 10 MESOS ARRIBI ALS NUCLIS DE VANDELLÒS, MASBOQUERA, 
MASRIUDOMS I L’ALMADRAVA; A LA URBANITZACIÓ VANESSA PARK I A LES ZONES DEL PORT I DE 

CADALOQUES DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

El mes de novembre es van iniciar les 
obres per instal·lar fibra òptica als nuclis 
d’interior del municipi de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant. La previsió és que, en 
un termini de 10 mesos com a màxim, els 
veïns i veïnes de Vandellòs, Masboque-
ra, Masriudoms i la urbanització Vanessa 
Park disposin d’aquest servei amb les ma-
teixes característiques o superiors a les 
que tenen actualment les persones usuà-
ries dels polígons industrials Les Tàpies I i 
II i del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant. 
L’any que ve també hi haurà fibra òptica al 
nucli coster de l’Almadrava i a dues zones 
més de l’Hospitalet de l’Infant (a la del port 
i a la de Cadaloques). 
Per ampliar aquesta xarxa de telecomuni-
cacions de nova generació, de manera que 
arribi a tots els racons del municipi, l’em-
presa municipal de promoció econòmica, 
IDETSA, ha venut la xarxa estesa a ADA-
MO TELECOM IBERIA S.A.U., un operador 
de telecomunicacions de capital suec que 
ofereix servei en zones rurals o de difícil ac-
cés, per un import de 550.000 euros. Amb 
aquesta operació, IDETSA podrà amor-
titzar íntegrament els préstecs sol·licitats 
pel desplegament de la fibra òptica, reduir 
el seu endeutament i destinar els beneficis 
a noves accions destinades a la generació 
d’ocupació, a nous projectes d’eficiència 
energètica o a noves activitats no implan-
tades al municipi que puguin ser una opor-
tunitat per retenir talent al territori. També 
podrà mantenir dos llocs de treball creats 
directament pel servei; i tres llocs de treball 
indirectes en empreses locals. 

IDETSA continuarà sent operadora de co-
municacions electròniques, però el seu 
model de negoci canviarà, perquè actu-
arà únicament com a comercialitzadora. 
En qualitat de revenedora dels serveis 
d’un majorista, podrà mantenir unes tari-
fes raonables i competitives per als veïns 
i veïnes.

Els orígens del servei
L'any 2014, IDETSA va decidir iniciar el 
desplegament d'una xarxa pública de fi-
bra òptica ultra ràpida en el municipi per 
a oferir al veïnat serveis accés a internet 
i telefonia d'alta qualitat. Aquesta inicia-
tiva, certament inusual en l'àmbit públic 
i municipal, va venir fonamentada per la 
inexistència d'una xarxa en el municipi 
que tingués aquestes característiques i 
que pogués arribar a donar un servei de 
banda ampla competitiu. «Amb aquest 
projecte, es perseguia crear un ecosiste-
ma que afavorís el creixement econòmic 
i tecnològic dels veïns i veïnes de Van-
dellòs i l'Hospitalet de l'Infant i, al mateix 
temps, atreure noves empreses i ampliar 
i diversificar les fonts de riquesa locals», 
recorda la regidora de Promoció Econò-
mica, María José Gómez.
Amb caràcter previ a l'inici del projecte, la 
societat municipal va formular una con-
sulta perquè els operadors de comuni-
cacions electròniques es pronunciessin 
sobre si tenien previst iniciar desplega-
ments de xarxes de fibra òptica en un fu-
tur pròxim, això és, en un període de tres 
anys. D'aquesta consulta no es va advertir 

interès o intenció per part de cap dels ope-
radors presents en el mercat a dur a terme 
aquest desplegament.
Així doncs, per acord de 7 de març de 2014, 
el Consell d’IDETSA va aprovar que el des-
plegament i la subsegüent gestió de les 
xarxes de telecomunicacions s'efectués 
per gestió directa mitjançant la societat 
anònima municipal. El mateix any, IDETSA 
es va inscriure en el Registre d'Operadors 
de comunicacions electròniques que ges-
tiona la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència (CNMC).
Pel que fa al finançament de la xarxa ob-
jecte d'alienació, aquesta ha estat assumi-
da íntegrament per capital privat, mitjan-
çant la concertació per part d’IDETSA de 
préstecs amb diferents entitats de crèdit. 
És a dir, que en tot el finançament del pro-
jecte no s’ha utilitzat cap diner públic. 
Tenint en compte la gran quantitat d'in-
versió tecnològica que cal assumir i els 
recursos a destinar durant els pròxims 
anys per mantenir els estàndards de 
qualitat dels serveis, i sobretot per acon-
seguir arribar a desplegar fibra òptica en 
tots els racons el municipi de Vandellòs i 
l´Hospitalet de l’Infant, IDETSA va creure 
necessari convocar un concurs públic per 
vendre la xarxa a un altre operador, amb el 
compromís que l’ampliés i que permetés 
a IDETSA continuar prestant serveis a ni-
vell minorista. ADAMO TELECOM IBERIA 
S.A.U ha estat l’empresa adjudicatària del 
contracte.
Actualment, Idetsa Fibra té un volum de 
clients de 650 usuaris i usuàries locals.
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Un miler de targetes moneder 
“roden” pel municipi de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant
FINS AL 20 DE DESEMBRE, ELS VEÏNS I VEÏNES BENEFICIÀRIES D’AQUESTS AJUTS PODEN GASTAR-LES ALS 

NEGOCIS LOCALS ADHERITS A LA CAMPANYA DE L'AJUNTAMENT QUE FOMENTA EL TEIXIT EMPRESARIAL

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant ha lliurat un miler de targe-
tes moneder. Això significa que més de 
3.400 veïns i veïns de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant, un 52,5% de la pobla-
ció, s’han beneficiat d’aquests ajuts per 
al foment del teixit empresarial local.
Fins al 20 de desembre, aquestes per-
sones podran gastar aquestes targe-
tes, amb què el consistori subvenci-
ona la compra de béns i serveis de la 
ciutadania, 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» (59 establi-
ments en total).
Del miler de targetes atorgades a les 
persones físiques i famílies del municipi 
que complien els requisits establerts a 
les bases d’aquests nous ajuts, el 84% 
són «Targetes Consum 100% Plus», per 
a llars que superen els valors de renda 
fixats, i tenen un saldo d’entre 50 i 160 
euros. Amb aquestes targetes, les per-
sones beneficiàries d’aquest ajut no-
més han de pagar el 50% de l’import 
dels productes o serveis que comprin. 
De l’altre 50% se’n fa càrrec l’Ajunta-
ment.

L’altre 16% són «Targetes Consum 
100%», per a llars municipals que estan 
en els límits de renda establerts en les 
bases reguladores de la subvenció, i te-
nen un saldo que oscil·la entre els 100 i 
els 320 euros, a bescanviar íntegrament. 
L’Ajuntament recorda a la ciutadania que, 

un cop finalitzi aquesta campanya, hau-
rà de conservar la targeta moneder per a 
possibles futures subvencions. En cas de 
pèrdua, caldrà demanar un duplicat que 
tindrà un cost de 10 euros.
Més informació, en la pàgina web d’IDET-
SA: www.idetsa.cat



Turisme | 17

La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament 
té previstos diversos projectes per l’any 
que ve. Entre els més destacats hi ha el 
canvi de logotip de la marca turística, que 
ja té més de 15 anys, perquè tingui un dis-
seny més modern; la renovació de la pà-
gina web www.hospitalet-valldellors.cat; i 
l’elaboració d’un nou vídeo promocional 
del municipi.
També s’està treballant en la creació d’un 
nou producte turístic relacionat amb el vent 
i d’una àrees d’autocaravanes (una a l’Hos-
pitalet de l’Infant i una altra a Vandellòs) i 
en una ordenança de platges. Aquesta or-
denança específica, que no existeix actu-
alment, servirà per regular, per exemple, la 
pesca nocturna, l’ús de l’espai de les plat-
ges, la presència d’animals, etc. 
D’altra banda, aquest departament del 
consistori està estudiant diferents pos-

sibilitats per regular l’accés a la Cova del 
Llop Marí i evitar que s’hi acumuli la gent; 
i per vigilar que no hi hagi conductes in-
cíviques que posin en perill als banyistes.
L’any vinent, igualment, l’Ajuntament con-
tinuarà col·laborant amb el Centre Tecno-
lògic de Catalunya (Eurecat), en la seva 
aposta per tenir unes platges sostenibles 
i innovadores; i amb la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona (URV), per fer uns es-
tudis de base per tirar endavant el projec-
te de l’escull submarí. 
A més, el municipi continuarà formant 
part de la Taula de Municipis per un Lito-
ral Sostenible que en breu es constituirà 
com a entitat. 
De tot això i del balanç de la temporada 
d’estiu (aquí podeu veure una imatge de 
la Platja de l’Arenal durant aquest perío-
de), entre altres qüestions, s’informarà als 

membres del Consell Sectorial de Turisme 
aquest mes de desembre (al tancament 
de la revista estava a punt de celebrar-se 
la segona reunió de l’any) i més endavant, 
amb més detall, a tota la ciutadania. 
El Consell Sectorial de Turisme és un òr-
gan consultiu de participació ciutadana 
integrat per l’alcalde, com a president; 
la regidora de Turisme, com a vicepresi-
denta; un representant de cada grup po-
lític municipal, com a vocals; i un repre-
sentant dels hotels, dels càmpings, dels 
apartaments turístics, dels restaurants, 
de les agències de viatges, del port es-
portiu, del turisme/activitat a la costa, 
del turisme/activitat a l’interior, de l’Es-
tació Nàutica Costa Daurada, i de les 
associacions empresarials locals (la de 
restauradors i hoteleria, la de comerços 
i la d’empresaris).

Nous projectes de la Regidoria de 
Turisme per al 2021

S’ABORDARAN EN LA SEGONA REUNIÓ ANUAL DEL CONSELL SECTORIAL DEL TURISME

La Regidoria de Turisme ha instal·lat un sistema de retenció de 
sorra a la platja de l’Arenal de l’Hospitalet de l’Infant. Es tracta 
d’unes malles semi translúcides que s’han col·locat en quatre 
trams de 25 metres cadascun amb uns pals verticals. Aques-
tes malles estan fabricades amb un teixit especial multicapa 
que ofereix una obertura escassa i impedeix el pas directe dels 
granets de sorra. Aquest material, a més, és molt permeable 
a l’aire, per la qual cosa no deixa passar les turbulències i els 
efectes del vent. 
Amb aquest sistema de contenció de sorra que estarà col·locat 
de manera temporal, des de la tardor i fins a la Setmana Santa, 
aproximadament, el consistori pretén evitar l’acumulació d’are-
na al passeig marítim i la pèrdua de sorra de la Platja de l’Are-
nal, per protegir-la alhora dels temporals.
«Com a conseqüència del vent, cada any s’acumulen grans quan-
titats de sorra al passeig marítim de l’Arenal, que després hem de 
retirar; i també hem de replantar la gespa de la Plaça de la Mari-
na», ha explicat la regidora de Turisme, María José Gómez. Amb 
les malles, l’Ajuntament vol solucionar aquesta problemàtica.

Malles de contenció de sorra, a la Platja de l’Arenal
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En marxa, un projecte de 
recuperació de la biodiversitat i, 

en especial, de l’àguila cuabarrada
L’ESTÀ DUENT A TERME L’AJUNTAMENT PER INICIATIVA DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS 

SANT ISIDRE, AMB LA COL·LABORACIÓ DEL GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA I AMB UNA 
SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Per iniciativa de la Societat de Caçadors 
Sant Isidre de Vandellòs, l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està ti-
rant endavant un projecte de millora de 
l’hàbitat per a la recuperació de l’àguila cu-
abarrada al municipi, amb la col·laboració 
del GEPEC-Ecologistes de Catalunya. El 
projecte persegueix la conservació d’una 
de les cinc parelles d’àligues instal·lades 
al terme municipal, en concret de la que 
ocupa actualment la zona de la Figuerola 
(Mola de Fatges), per incrementar la pro-
babilitat de supervivència dels exemplars, 
l’èxit reproductor i la productivitat de la pa-
rella. 
A més de contribuir a garantir la conserva-
ció de l’àliga cuabarrada, també es pretén 
fomentar la presència d’espècies amena-
çades i les espècies presa de l’àliga, poten-
ciar la biodiversitat amb la creació d’espais 
oberts, afavorir l’increment de les poblaci-
ons de salamandra i ratpenat, mantenir i 
millorar la qualitat paisatgística de la vall i 
difondre els valors naturals de les espècies 
protegides, segons ha explicat el regidor de 
Medi Ambient, Frederic Escoda. 
Per assolir aquests objectius, el projecte, 
que es va engegar al setembre i que és pre-
vist que finalitzi al desembre, inclou un con-
junt d’actuacions al nord-oest del municipi, 
en una vall que es limita per la Moleta de 
Fatges, Mas de la Figuerola i Coll de la Mur-
tra, propera al nucli antic de Remullà i inclo-
sa dins de l’espai protegit de Xarxa Natura 
2000 de Tivissa-Vandellòs-Llaberia: 
- La recuperació d’espais agrícoles oberts, 
mitjançant l’obertura i recuperació de camps 
de conreu, alguns actualment abandonats, que 
permetrà la millora dels hàbitats de les princi-
pals preses de l’àguila cuabarrada: la perdiu 
roja i el conill; i conseqüentment el manteni-
ment i reproducció de la parella d’àliga. Aques-
tes actuacions es faran en dues parcel·les que 
ocupen més d’1 hectàrea de superfície, on se 
sembraran lleguminoses i gramínies.
- La recuperació de les espècies presa: els 
conills i les perdius. A la zona dels Masets, 
s’habilitarà un recinte tancat per a l’aclima-
tació d’aquestes espècies, que permetrà 
tenir una zona controlada lliure de depreda-
dors, malalties i degudament desparasita-
da dintre d’una àrea de reserva.
A la zona de la Figuerola també es rehabili-
tarà una construcció existent que actualment 
té un ús d’emmagatzematge com a colomar i 
s’hi introduiran inicialment 10 parelles de co-
loms. Es deixaran un període d’aclimatació i 

per reproducció, fins que es tingui certesa de 
la seva adaptació al territori. 
- La rehabilitació de punts d’aigua per a 
la salamandra. L’actuació consisteix en la 
restauració i adequació de la font de Gor-
nata, així com també el manteniment dels 
bassiols de l’aigua per acumular i evitar que 
s’assequin, punts molt apropiats per a la sa-
lamandra i per a la resta de fauna salvatge.
- La instal·lació de refugis per a ratpenats 
a la zona de la font de la Gornata i al voltant 
del colomar i a les parets d’aquest.
- La instal·lació de senyalització informa-
tiva sobre els treballs duts a terme i dels va-
lors naturals i paisatgístics d’aquesta zona.
El pressupost de totes aquestes actuacions 
és de més de 54.000 euros. Per finançar-lo, 
l’Ajuntament compta amb una subvenció 
del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, que repre-
senta el 70% de l’import total. 

L’àliga cuabarrada 
L’àliga cuabarrada (Aquila fasciata), també 
anomenada perdiguera, és el rapinyaire més 
amenaçat d’extinció d’Europa i des del punt 
de vista legal està protegit a tots els nivells. 
Té una mida mitjana-gran (pot arribar als 3 
kg de pes i als 180 cm d’envergadura) i les 
ales més curtes, amples i arrodonides que les 
grans àligues. La seva presència indica una 
bona qualitat ambiental dels espais naturals. 
Es considera sedentària i viu en parelles es-
tables en un territori de superfície variable, 
depenent de la qualitat de l’hàbitat, el qual 
defensen i hi romanen tot l’any. La seva dis-
tribució comprèn l’àrea mediterrània i algu-
nes zones d`Àsia. A la Península Ibèrica s’hi 
localitzen entre 733 i 768 parelles. A Catalu-
nya hi ha actualment unes 75 parelles repar-
tides entre el Litoral, Prelitoral i muntanyes 
Prepirinenques. A la demarcació de Tarrago-
na, la població actual és de 52 parelles.

El municipi que té més aligues 
cuabarrades de tot Catalunya
La bona qualitat ambiental d’aques-
tes muntanyes, la diversitat d’ambients, 
la tranquil·litat i inaccessibilitat a molts 
sectors d’aquest espai natural permet la 
supervivència de fins a 5 parelles d’àliga 
cuabarrada, dins el mateix terme municipal 
de Vandellòs i de l’Hospitalet de l’Infant. 
A principis del 2019 l’Ajuntament i el GE-
PEC-Ecologistes de Catalunya van signar 
un acord de custòdia de les finques que 
l’Ajuntament té en propietat, les forests 
d’utilitat pública dels Dedalts (CUP 35) i del 
Bosc del Comú (CUP 34), amb una superfí-
cie de més de 3.000 ha. 
L’objectiu de l’acord de col·laboració, que 
té una durada de 4 anys (prorrogables au-

tomàticament si cap de les dues parts ho 
denuncia), és el d’impulsar accions enca-
minades a millorar la conservació de les 
seves forests i la biodiversitat de l’àliga 
cuabarrada i el seu hàbitat en particular. 
En aquest sentit, es van dur a terme dife-
rents accions durant el 2019 d’instal·lació 
de senyalització informativa a diferents 
punts del municipi sobre la importància 
de conservació de l’espècie i reunions 
amb entitats excursionistes de la zona i la 
Societat de Caçadors Sant Isidre. A més, 
es van fer accions de seguiment de les 
parelles i la regulació d’algunes activitats, 
amb un seguit de propostes de modifi-
cació de diferents traçats de curses per 
muntanya que afecten directament a la 
fauna amenaçada.
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Servei de recollida porta a porta de matèria orgànica, 
també al poble de Masboquera

Dos equipaments municipals de Vandellòs 
s’escalfaran amb biomassa aquest hivern

L'EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I EL DEL CENTRE ASSISTENCIAL POLIVALENT

Al tancament de La Revista, s’estaven 
enllestint les obres que permetran escal-
far aquest hivern l’edifici de l’Ajuntament 
de Vandellòs i el que acull el centre de 
dia, el consultori mèdic i el Casal d’avis 
del poble, mitjançant una caldera alimen-
tada amb biomassa forestal del munici-
pi i de l’entorn. Un sistema d’abastiment 
energètic més econòmic, sostenible i 
respectuós amb el medi ambient.
Les obres han consistit en la instal·la-
ció d’una caldera de 150 kw de potència 
i en la construcció d’una sitja, al costat 
del Centre Assistencial polivalent; i en la 
realització de les franges que porten els 
tubs d’aigua calenta i de retorn des de la 
caldera cap als equipaments municipals.
Aquesta actuació ha suposat una inver-

El consistori ha posat en marxa el servei de recollida porta a 
porta de la matèria orgànica a Masboquera. Aquest servei, que 
s’ofereix des del passat 5 d’octubre, «és un primer pas i es podrà 
ampliar a altres fraccions de residus més endavant», segons ha 
explicat l’alcalde, Alfons Garcia. El servei es brinda de dilluns a 
dissabte; i la recollida es fa a partir de les 21:00 h. 
Aquesta iniciativa està tenint molt bona acceptació per part del 
veïnat. Fins al moment, hi participen de manera activa un 56% 
de les famílies (més de vint) i la xifra va en augment.
Amb aquest ja són dos els nuclis de població del municipi on 
està implantat aquest servei de recollida porta a porta de la ma-
tèria orgànica. A Masriudoms, l’Ajuntament el va posar en fun-
cionament l’estiu de 2019 com a prova pilot i en vista dels bons 
resultats, va decidir continuar prestant aquest servei més enllà 
del període de temps de la prova. I és que durant aquells 91 dies, 
s’hi van recollir 1,5 tones de residus orgànics (16,7 kg al dia de 

mitjana) i 49 famílies van participar en la campanya, el 100% de 
les famílies empadronades al poble, comptant dos comerços.

sió de 120.000 €, aproximadament i està 
cofinançada en un 50% pels fons FEDER 
de la Unió Europea. La Diputació de Tarra-
gona i l’Ajuntament hi han participat amb 
un 25% d’inversió, respectivament.
L’ús de la biomassa forestal com a recurs 
energètic contribueix a mitigar el canvi cli-
màtic i permet valoritzar els subproductes 
(estella) que resulten de la gestió forestal 
sostenible, imprescindible per a la preven-
ció d’incendis i per a la dinamització del 
sector forestal. En aquest cas concret, el 
funcionament de la instal·lació comportarà 
una reducció d’emissions de 97 Tn de CO2 
l’any i un estalvi econòmic d’uns 39.000 
euros anuals; i servirà també per impulsar 
l’economia circular.



 20 | Comunicació

LES ENTREVISTES DE  L A RÀDIO

CÈLIA MARGALEF, PIANISTA
«Gràcies a la música, sóc capaç 
d'arribar als altres. La música 
m'ajuda a crear connexions i a 
obrir-me a l'altra gent». Aquesta 
frase és de la veïna de Vandellòs 
Cèlia Margalef, una jove pianista 
que va guanyar l'any 2018 el 
Primer Premi en el 48è Concurs 
de Joves Intèrprets de Piano 
de Catalunya, i que ha viscut la 
inoblidable experiència de tocar 
el piano davant d'un Palau de la 
Música Catalana ple a vessar.
La Cèlia va començar a l'Escola 
Municipal de Música, amb la 
professora de piano Christiane 
Lerouth i la professora d'acordió 
Valya Rachok; i al Conservatori 
de Vila-Seca. Va cursar el Títol 
Superior de Música al Conser-
vatori Superior del Liceu, a Bar-
celona; i actualment estudia el 
Màster d'interpretació pianística 
al Trinity Laban Conservatoire of 
Music & Dance, a Londres. 

Per què Londres?
És una ciutat atractiva i conei-
xia molts músics que fa anys 
que estan aquí i que han tingut 
molt bona experiència i vaig 
pensar que seria un bon lloc 
per formar-me.

amb metro. M'agrada passejar 
molt per aquesta ciutat, les 
façanes, els molts parcs que 
té i la natura. Aquí cadascú va 
a la seva, però m’hi trobo molt 
més segura que a Barcelona, 
la gent és molt educada.

Entre els companys, què tal?
Molt bé, hi ha gent d'arreu 
del món i a mi m'agrada molt 
sentir diferents tipus d'accent. 
El cert és que la gent en general 

L' experiència et diu que has 
encertat?
Sí, no tinc dubtes, és una mica 
diferent del que estava acostu-
mada, però el canvi no és molt 
dràstic, entre altres coses per-
què amb la pandèmia moltes 
classes són virtuals.
El teu dia a dia és molt diferent 
de quan estaves aquí?
La diferència amb Barcelo-
na és que quan faig classes 
presencials vaig caminant i no 

em tracta bé, sobretot amb 
paciència.

Ara que pots comparar, tenim 
bon nivell musical a Catalunya?
Crec que totes les escoles són 
diferents, vull dir, que malgrat 
que estiguin a la mateixa ciutat, 
cada una és diferent. Suposo 
que és més el fet de trobar un 
professor o un ambient que sigui 
per tu i que vagi bé, també en 
funció del que busquis....a Barce-
lona també estava molt bé.

Als joves que estan pensant 
sortir fora a estudiar, quin con-
sell els donaries?
Que surtin, que si tenen la idea, 
s’hi llencin, si no després es 
poden penedir i millor no que-
dar-se amb el dubte.

Com t’imagines en un futur?
M'agradaria veure’m com a 
pianista i voltant pel món.

Com veus el 2021?
Amb il·lusió. Estic aprenent a 
veure la cara positiva de les co-
ses. Quasi cada dia parlo amb 
la meva família, això per mi és 
molt important. 

«Food Lovers», el nou programa de la TVV
El dimecres 4 de novembre la Televisió de Vandellòs (TVV) 
va estrenar «Food Lovers», un espai de cuina setmanal, 
amb què podreu aprendre a fer receptes fàcils i senzilles, 
elaborades amb productes autòctons i de temporada, de la 
mà del cuiner local Francesc Blanch. A més, un cop al mes, 
la nutricionista del municipi Olga Margalef us donarà con-
sells sobre alimentació saludable i us explicarà les propie-
tats nutritives d’alguns aliments de les receptes. 
Aquest programa s’emet tots els dimecres, després dels in-
formatius de les 17, de les 20 i de les 22 hores i el podeu 
recuperar a través del canal YouTube de la TVV. 

Marxen les havaneres i arriben els Beatles a la Ràdio
Després de vint anys en antena, el programa de Ràdio l’Hospitalet 
de l’Infant «Havaneres vora la Mar» s'acomiada de les ones. Xavi-
er Pardina, component del grup d'havaneres local Vent Fort és qui 
l’ha conduït, des del mes de novembre de l'any 2000 fins al passat 
mes de març, en què es va emetre el programa número 742.
Aquest espai va rebre l'any 2011 el Premi 2x4 a ritme d'hava-
nera, atorgat per la fundació Ernest Morató per la difusió de 
l'havanera i el cant de taverna.

Per contra, a partir del mes de gener, l’emissora de ràdio muni-
cipal incorporà un nou programa a la seva graella: “Els Beatles 
i Els Altres”, en què es repassarà la història dels Beatles, cançó 
a cançó, àlbum a àlbum; amb les versions que “Els Altres” han 
fet dels seus temes; i en què es donaran a conèixer algunes 
curiositats musicals. 
Podreu escoltar aquest espai, editat i presentat per Ricard del 
Amo, els dimarts a les 20 h.
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POBLACIÓ
Dades actualitzades 16/11/2020
L’Hospitalet de l’Infant 5.552
Vandellòs 763
Masriudoms 115
Vanessa Park 126
Masboquera 90
L’Almadrava 49
Població disseminada 20
Total 6.715

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Sofia Madurell Martínez, 15/03/2020
Arnau Solé Gil, 16/09/2020
Aleix Tarcovneac González, 24/09/2020
Laia Paredes Isern, 09/10/2020
Elna Saladié Castellví, 12/10/2020

DEFUNCIONS:
José Martin Noguerol, 15/10/2020 
Concepció Marcó Prats, 24/10/2020

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



 22 | Entitats / Cuina

CENTRE 
D’ESTUDIS DE LA 
VALL
 President: Francesc Fuguet
 Secretària: Sara Barceló
 Tresorera: Iolanda Alcarraz

  Vocals: Cristina Castellnou, Lluís Nomen, Remigi Margalef, 
Josep Gavaldà, Jordi Castellnou, Ventura Sabaté i Arnau 
Sabaté 

 Correu electrònic: cedelavall@gmail.com
 Facebook: @centredestudisdelavall 
 Adreça: c/ Santa Marina, 1 de Vandellòs
 Nombre de socis: una cinquantena
 Quota: 15 euros/l’any
 Data de fundació: 2005

El Centre d’Estudis de la Vall, l’entitat local dedicada a la recerca 
i difusió del patrimoni històric, cultural i natural de Vandellòs, ha 
publicat enguany el seu primer llibre Un tomb per la història, editat 
per Cossetània Edicions. Es tracta d’un projecte ambiciós, fet amb 
molta il·lusió, que recull tot el material que ha format part d’un 
dels actes més emblemàtics que organitza aquesta associació, 
des de fa 7 anys, per la festa major del poble i que porta el mateix 
nom que el llibre. “Estem molt satisfets amb el resultat, ja que és 
el recull de memòria històrica més important que s’ha fet fins ara 
a Vandellòs. Vam decidir apostar-hi, perquè teníem molt material 
recopilat i moltes ganes que la gent en pogués gaudir, sobretot els 
testimonis que ja són més grans”, explica el seu president, Fran-
cesc Fuguet. 
L’obra conté unes 70 fotografies del primer terç del segle XX, sobre 
diverses temàtiques com, per exemple, els oficis, històries perso-
nals, l’entorn natural o les festes populars de Vandellòs, i textos de 
més d’un centenar de testimonis orals que des de l’any 2013 han 
participat en aquesta exposició de carrer, aportant una part molt 
valuosa a aquesta tasca de recuperació de la memòria històrica. 
Aquest any, a causa de la pandèmia, l’entitat no va poder celebrar 
la vuitena edició d’ «Un tomb per la història», però els membres 
de la junta, un dels dies de la festa major, van sortir al carrer a 
fer una venda simbòlica del llibre i van tenir molt bona acollida 
per part dels veïns i veïnes. “Esperem que aquest no sigui l’últim 
que publiquem, ja que tenim el compromís de seguir treballant per 
recuperar la història col·lectiva del poble, perquè som una entitat 
petita en recursos, però molt gran amb il·lusió”, afegeix Fuguet. 

Spaguetti alla 
puttanesca
Cuinera: Cristina Romero 
Establiment: Pizzería Amalfi 

I N G R E D I E N T S

Per a dues persones

• 500 g d’espaguetis de gra dur
• 600 g de tomàquet de pera pelat
• 3 llaunes d’anxoves
• 4 cullerades soperes de tàperes
• 4 cullerades soperes d’olives negres tallades
• Una culleradeta de julivert fresc picat
• 3 cullerades d’oli d’oliva verge extra
• 3 grans d’all
• 8 o 10 fulles d’alfàbrega
• 4 cullerades soperes de formatge parmesà en pols 

E L A B O R A C I Ó

Primer de tot, elaborarem la salsa. Començarem po-
sant unes gotes d’oli d’oliva verge extra en una casso-
la i quan estigui calent hi tirarem els alls, prèviament 
picats, perquè s’enrosseixin a foc baix. Quan els tin-
guem daurats, hi afegirem el julivert i les anxoves a 
trossets. Ho deixarem coure uns segons i, tot seguit, 
hi posem el tomàquet, tallat el més petit possible. Ho 
taparem i ho deixarem uns 20 minuts a foc molt lent. 
Passat aquest temps, hi incorporarem les tàperes, les 
olives i les fulles d’alfàbrega trossejades. Ho tornarem 
a tapar i ho deixarem coure una estona. L’últim pas 
per elaborar aquesta salsa serà posar-hi les quatre 
cullerades de formatge parmesà. No les tirarem fins 
que la pasta estigui cuita. 
Els espaguetis els courem en una cassola amb una 
proporció d’un litre d’aigua per cada 100 grams de 
pasta. Quan comenci a bullir a borbolls, salarem l’ai-
gua (unes dues cullerades rases per cada 500 grams 
de pasta) i seguidament hi tirarem els espaguetis tots 
junts. Els remenarem amb una cullera de fusta perquè 
no s’apeguin i quedin ben solts. El temps de cocció serà 
el que indiqui el fabricant, que normalment va entre els 
8 i 10 minuts, perquè quedin al dente. Un cop passa-
da aquesta estona, escorrerem la pasta i l’afegirem a 
la salsa. Només ens quedarà mesclar-ho tot perquè 
s’integrin el sabors i ja podrem servir els espaguetis, 
acompanyats amb un bol de formatge parmesà ratllat. 
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L’arbre de Nadal de l’Hospitalet de l’Infant. Foto: Miriam Segarra Animació infantil al Mercat de Nadal. Foto: Roger Saladié 

La bústia de les cartes per als Reis Mags. Foto: Marc Coll

El Mercat de Nadal. Foto: Teo Castillo

La brigada municipal, amb un dels tions que han arribat al municipi. 

Foto: Helena Jiménez

La bústia dels desitjos. Foto: Sílvia Carrillo

Imatges Imatges 
nadalenquesnadalenques
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