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«El març té trenta-un dies i tres-centes fesomies»
La dita

EL NOU PARADIGMA 
ENERGÈTIC AL MUNICIPI

És una realitat innegable en els darrers cinquanta anys que una 
de les principals raons per conèixer el nostre municipi ha estat 
la seva caracterització energètica. També és ben cert que les 
circumstàncies i el model productiu que el van promoure han 
canviat de forma substancial, de manera que en els temps pre-
sents es va incorporant la idea de transició energètica.
Aquest nou model basat en l’estalvi, l’eficiència, la descarbo-
nització, la reducció d’emissions, les noves fonts renovables, la producció compartida... 
ens estan dient que, efectivament, ens trobem davant d’un canvi de model. Un model 
impulsat per les decisions que ha pres la Unió Europea i que han subscrit els diferents 
estats membres, pels quals cal complir uns objectius el 2030. 
A l’Estat, aquestes decisions s’estan portant a terme amb accions tan estructurals com 
el tancament de la mineria del carbó o l’acord entre les empreses explotadores i el Mi-
nisterio de Transición Ecológica per fixar dates de tancament de les centrals nuclears. 
A Catalunya, la publicació d’un Decret de finals de 2019 ha servit per recuperar i impul-
sar un gran nombre de projectes de fonts renovables, solar i eòlica, fonamentalment.
Davant d’aquesta situació, el nostre municipi ha decidit un pla actiu de transició energètica 
que, basat en un Pla Programa aprovat el 2016, marqui el camí a seguir des de l’Ajuntament 
i es converteixi en una referència per al conjunt d’empreses i veïns i veïnes del municipi.
A dia d’avui, l’Ajuntament ha fet part dels deures en estalvi i eficiència en els equipa-
ments i enllumenat públic i ara, a més de continuar en aquesta línia, ja es compta amb 
una petita xarxa de calor que funciona amb biomassa i se n’ha adjudicat una segona, 
totes dues a Vandellòs. Mentre que a l’Hospitalet ja es té el projecte que serà licitat en 
les properes setmanes per aconseguir que tots els edificis públics s’abasteixin amb 
energia fotovoltaica. A més, hi ha en marxa altres mesures –que es troben en un estat 
més embrionari- pel qual es pretén aportar energia fotovoltaica a les empreses dels 
polígons industrials mitjançant una comunitat energètica a través de l’empresa muni-
cipal IDETSA, que serà la promotora.
Finalment, per ara -atès que ja hi ha altres projectes dels quals continuarem parlant 
més endavant-, voldria recordar les noves bases de subvenció de les quals poden gau-
dir tant les empreses com el veïnatge, tant particulars com comunitats, per portar a 
terme aquesta necessària transició ecològica de la qual tots en sortirem beneficiats i, 
per aquest motiu, us demano la vostra col·laboració.

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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En el ple de l’1 d’octubre de 2020, el grup municipal del 
PP no va a votar a favor de l’aprovació provisional de l’or-
denança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment 
de valor de terrens de naturalesa urbana (plusvàlua) sinó 
que es va abstenir.

Fe d’errates



Entrevista | 3

“El nostre objectiu és convertir el municipi en un 
referent de la transició energètica”

Alfons Garcia
Alcalde i regidor d’Urbanisme i de Recursos Humans

Instal·lació d’una caldera de 
biomassa a dos equipaments 
municipals de Vandellòs 
i properament a la zona 
escolar del poble, plaques 
solars al Viver d’Empreses i 
al Tecnològic, fanals solars 
amb tecnologia LED a la 
zona enjardinada del passeig 
marítim, subvencions per a 
inversions en instal·lacions 
fotovoltaiques i minieòliques 
per a l’autoconsum... Sembla 
que l’Ajuntament està 
apostant per la transició 
ecològica.
Un dels reptes que ens hem 
plantejat en aquest mandat és 
la transformació energètica 
del municipi, que vam iniciar 
amb el Pla director municipal 
d’estalvi i eficiència energètica 
del 2016. Ara volem fer unes 
passes més grans en aquesta 
direcció. L’Ajuntament està a 
punt de licitar una instal·lació 
de plaques fotovoltaiques al 
sostre de la piscina coberta i al 
pavelló esportiu de l’Hospitalet 
de l’Infant per nodrir d’energia 
a tots els equipaments 
municipals del poble. I volem 
crear una comunitat energètica 
d’autoconsum al polígon 
industrial Les Tàpies, on vam 
començar també a desplegar 
la fibra òptica; i tirar endavant 
algun altre projecte de 
sostenibilitat ambiental de més 
envergadura, que ara mateix 
es troba en una fase més 
embrionària. El nostre objectiu 
últim és convertir el municipi 
en un referent de la transició 
energètica en l’àmbit local.

Segons vam informar en la 
darrera revista, la previsió és 
que la fibra òptica s’acabi de 
desplegar a tot el municipi 
aquest 2021...
Sí, aquest mes de març, 
Vandellòs, Masriudoms, 
Masboquera i Vanessa Park 
disposaran d’aquest servei; i 
l’Almadrava i la zona portuària 
de l’Hospitalet, a l’estiu. Això 
serà possible gràcies a les 
condicions que l’empresa 

municipal IDETSA va posar a 
l’empresa ADAMO TELECOM 
IBERIA S.A.U en el procés de 
venda de la xarxa. Aquesta 
operadora de capital suec es 
va comprometre a ampliar la 
xarxa, per donar cobertura a 
tot el municipi; i a permetre a 
IDETSA que continuï com a 
comercialitzadora. D’aquesta 
manera, en qualitat de 
revenedora dels serveis d’un 
majorista, l’empresa municipal 
pot mantenir unes tarifes 
raonables i competitives per als 
veïns. La nostra voluntat és i ha 
estat sempre que el municipi 
gaudeixi dels millors serveis de 
connectivitat, perquè són molt 
necessaris avui dia i poden 
ajudar a fixar les empreses i la 
població al territori. A més, en 
aquests temps de COVID-19, 
s’ha constatat que als pobles 
petits hi ha una bona qualitat 
de vida i la connexió a internet 
d’alta velocitat pot atreure-hi 
gent i inversions.

Parlem ara dels pressupostos 
municipals d’enguany i de les 
principals inversions que hi ha 
previstes.
Les principals actuacions 
que volem dur a terme estan 
en concordança amb el 
nostre programa electoral i 
tenen a veure amb dotar de 
nous serveis a la ciutadania. 
Són inversions que no són 
competència de l’Ajuntament, 
però que creiem que són 
necessàries per a la població. 
Aquest és el cas del projecte 
de la residència per a la gent 
gran, que en aquests moments 
s’està redactant; i del nou 
parvulari, també en fase de 
redacció, que ens permetrà 
habilitar també un espai de 
trobada per a les famílies 
fora de l’horari escolar. En 
un estat menys avançat es 
troben el projecte de la zona 
esportiva de La Porrassa i 
de la nova Comissaria de la 
Policia Local a l’entrada de la 
carretera de Móra, als quals 
també hem reservat diners 

en el pressupost municipal 
d’enguany per tirar endavant 
el concurs per adjudicar-ne la 
redacció. Continuem avançant 
en aquests projectes, que es 
faran realitat en els propers 
anys, perquè tenen una 
tramitació més complexa.

La millora de l’avinguda Via 
Augusta de l’Hospitalet de 
l’Infant serà la inversió més 
destacada.
A aquesta actuació hem 
destinat enguany una partida 
de 900.000 euros, però la idea 
és seguir invertint en la reforma 
d’aquesta via en els propers 
anys. Primerament, millorarem 
la part central de l’avinguda, 
la que està compresa entre el 
carrer Masriudoms i l’avinguda 
Ramon Berenguer IV. Volem que 
deixi de ser l’antiga carretera i 
convertir-la en una via urbana 
moderna. Per això, volem 
dotar-la de voreres més amples, 
de carril bici, de zones de 
terrassa... I fer-la més atractiva 
també per al desenvolupament 
de l’activitat econòmica. La 
previsió és començar les obres 
a finals d’any.

Veurem enguany altres 
novetats en la trama urbana 
del municipi?
En aquest procés de 
transformació urbana per 
millorar el dia a dia de les 

persones, inclourem també 
l’ampliació del carril bici a la 
zona dels Corralets, la posada 
en servei d’un parc infantil en 
aquesta zona, que va ser un 
dels projectes guanyadors 
de la darrera edició dels 
Pressupostos Participatius; i 
la reforma del parc infantil que 
hi ha a la zona esportiva de 
Vandellòs.

Quan va presentar els 
comptes municipals al ple de 
desembre també va dir que 
l’Ajuntament ajudarà enguany 
a promocionar el dinamisme 
econòmic del municipi.
Les accions que vam fer 
l’any passat per reactivar 
l’economia i reduir l’impacte 
de la crisi del coronavirus 
han estat reeixides, gràcies 
a la col·laboració del teixit 
empresarial i dels veïns i 
veïnes; i han servit per enfortir 
els vincles entre uns i altres. 
En vista de la bona acollida 
que han tingut, posarem 
en marxa campanyes de 
subvencions similars a la 
de l’any passat i farem tot 
el que estigui en les nostres 
mans per seguir fent costat 
al comerç local, el turisme i la 
restauració i l’emprenedoria, 
que són els sectors més 
afectats per la crisi; i també 
per fomentar l’ocupació.
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M. Elidia López

Amb molts negocis tancats 
i moltes restriccions de 
mobilitat estem conven-

çuts que aquestes eleccions im-
posades ara no tocaven. Resul-
tat, una molt baixa participació 
i la gran festa de la democràcia 
s’ha quedat en un “guateque”. 
Tot i això, el poble ha parlat i ara 
els partits tenen el deure i la res-
ponsabilitat de complir el man-
dat que se’ls ha encomanat.
Però què passarà? Si es crea un 
govern independentista, continu-
arà aquesta repressió? El govern 
de Catalunya seguirà estant en 
mans de la justícia o deixaran 
que els polítics facin la seva fei-
na? Encara que no agradi a molts.
I si es crea un tripartit d’es-
querres, com li diuen? Els seus 
votants ho acceptaran de bon 
grat? Serien capaços de fer fun-
cionar el país? D’experiències, 
n’hi ha. Els resultats? Tothom 
els pot saber. 

Creiem que han de ser molt res-
ponsables amb els pactes per a la 
governabilitat. S’esperen anys de 
treball constant i efectiu per poder 
tornar als estàndards de “normali-
tat”, caldrà tenir molta saviesa per 
aixecar aquesta economia mal-
mesa per la pandèmia, caldrà fer 
esforços ingents per ser al costat, 
sense apriorismes, d’aquells que 
més han patit i pateixen aquesta cri-
si econòmica, social, laboral, etc. És 
per això que el nou govern ha de ser, 
sobretot, valent en tot els aspectes.
Seria molt frustrant haver d’anar 
a unes noves eleccions a la pri-
mavera. La responsabilitat vos-
tès la tenen.
Per cert, a la demarcació de Tar-
ragona, altre temps encapçalant 
una nova divisió territorial de Ca-
talunya, se’n recorden? Els vots 
de partits clarament independen-
tistes es van enfilar fins al 54 per 
cent. No sé si això és un canvi de 
tendència, si més no, ho sembla.

I ARA QUÈ?

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

 @fichospitalet

Nuria Ortiz

Esmeralda Saladié

Assumpció Castellví

El passat 14F tingueren lloc 
les eleccions al Parlament 
de Catalunya. Aquesta fou 

la convocatòria més atípica des 
del restabliment de la democrà-
cia, donada la situació de pan-
dèmia i la incertesa del resultat. 
És per això, que vull començar 
aquestes línies agraint el com-
promís cívic i democràtic de 
totes aquelles persones que 
varen fer possible que la jor-
nada electoral transcorregués 
amb la màxima normalitat que 
la situació de COVID-19 permet. 
Malauradament, malgrat la im-
portància de la convocatòria 
electoral, la bona organització i 
el fort augment del vot per cor-
reu, l’abstenció fou considera-
ble, sobretot a les meses de la 
zona de la costa.
Al nostre municipi, la candida-
tura del PSC encapçalada per 
Rosa Maria Ibarra fou la més 
votada. Així mateix, al conjunt de 

Catalunya, la proposta del PSC 
liderada per Salvador Illa fou la 
guanyadora en nombre de vots i 
d’escons, empatant amb l’opció 
d’ERC. És per aquest motiu que 
vull agrair la gran campanya, 
conciliadora i proactiva, feta pel 
nostre cap de llista i tota la can-
didatura del PSC, i a tots i totes 
els que, amb el vostre vot, heu 
dipositat la confiança en els so-
cialistes.
Els resultats de les eleccions 
permeten configurar dues pos-
sibles alternatives de govern 
quasi antagòniques: per un 
banda, una solució d’esquerres, 
progressista i de consens; i per 
l’altra, la repetició d’un model 
immobilista que ha governat el 
país en els darrers 10 anys. En 
els propers dies es resoldrà el 
format de govern que esperem 
sàpiga estar al servei de tots els 
catalans i catalanes, així com de 
tot el territori de Catalunya.

Aquest 14 de febrer hem 
celebrat unes eleccions 
enmig de la pandèmia. Per 

entendre la data hem de tenir en 
compte dos aspectes, en primer 
lloc que el President Torra va re-
nunciar a convocar-les abans i 
així Junts guanyava temps per 
construir el nou partit. I en se-
gon lloc, la influència dels poders 
fàctics de l’aparell de l’Estat i la 
utilització dels tribunals per part 
del PSOE; des de Madrid pensa-
ven que era el moment idoni per 
poder guanyar ja que ERC arriba-
va desgastada per la gestió en la 
pandèmia. 
I ves per on, l’efecte Illa fa un em-
pat tècnic amb ERC, l’únic partit 
que pot fer del procés indepen-
dentista, un procés guanyador. 
Una altre aspecte a destacar és 
la forta abstenció, que ha arribat 
a mínims històrics, explicada pel 
context pandèmic i la desafecció 
dels ciutadans vers la política.

I molt preocupant és la irrupció 
de la ultradreta, que ha absorbit 
la davallada del PP i Ciutadans, 
utilitzant un llenguatge xenòfob, 
homòfob, al qual s’ha de comba-
tre. El feixisme s’ha de combatre, 
no es pot normalitzar. Per aquest 
motiu, ERC vam presentar al Ple 
una proposta per eliminar els 
vestigis franquistes que encara 
queden al nostre municipi, i la 
resposta de l’alcalde va ser que 
ens havíem d’oblidar del passat i 
normalitzar-lo!
En clau municipal ERC s´ha afi-
ançat. Agraïm enormement als 
veïns i veïnes que ens han fet 
confiança.
ERC treballem intensament pre-
sentant propostes socials: la 
creació d’una borsa d’habitatge 
per a joves i persones vulnera-
bles i ajudes a millorar l’accessi-
bilitat en les seves cases per als 
majors de 65 anys, les quals no 
van ser aprovades.

Amb la voluntat de seguir 
treballant pel municipi, 
al Ple del mes de gener 

vàrem fer diverses propostes 
constructives. Una d’aquestes 
va ser la petició que quan aquest 
any es faci la nova licitació de la 
gestió dels cementiris munici-
pals, es tingui en compte la tas-
ca portada a terme fins ara per 
l’empresa adjudicatària. Entre 
altres coses, aquesta empresa 
fa poc ús del servei de floristeria 
dels comerços de l’Hospitalet de 
l’Infant, hi ha cops que el més 
econòmic no és el més adequat.
Junts per Catalunya donem su-
port a la majoria de projectes 
que es proposen per incentivar 
i reactivar la sostenibilitat eco-
nòmica dels nostres pobles. 
Per promociona la instal·lació 
d’energies més eficients, es do-
naran unes subvencions i JxC 
proposem que l’Ajuntament 
tingui a l’abast una relació dels 

empresaris del municipi que 
instal·len aquests aparells per 
facilitar-la a les persones inte-
ressades. D’aquesta manera, si 
els hi escau, la subvenció rever-
tirà als empresaris del municipi.
També vàrem presentar dues 
mocions: una per crear un equip 
de treball per modificar la re-
gulació publicitària (no es va 
aprovar, però es faran reunions 
per parlar-ne) i una altra per a 
l’estudi de la instal·lació de re-
ductors de velocitat o senyalit-
zacions horitzontals/verticals al 
municipi, que va ser aprovada 
per la majoria de grups polítics.
I no volem tancar l’escrit sense 
donar les gràcies a les 443 per-
sones del municipi que heu do-
nat suport a JUNTS en aques-
tes eleccions al Parlament, unes 
eleccions atípiques i marcades 
per la pandèmia.
Cuideu-se molt, la COVID-19 no 
té treves.

14F : VICTÒRIA DEL PSC

ERC PREN FORÇA AL MUNICIPI

EN POSITIU!

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

El SAV és un servei gratuït 
d’assessorament energètic 
per a les veïnes i les empre-

ses del municipi, que ha atès de 
forma periòdica al veïnat a l’hora 
d’examinar les seves factures de 
la llum i el gas, i resoldre qualse-
vol dubte, queixa o reclamació. 
La finalitat d’aquest servei és 
conscienciar la població sobre 
l’estalvi energètic, així com mi-
llorar les condicions de contrac-
tació de les veïnes del municipi, 
independentment de quina sigui 
la seva companyia comercialit-
zadora.
Just fa un any que aquest ser-
vei es troba en funcionament i 
ja ha estat utilitzat per una cin-
quantena de persones del nostre 
municipi, les quals en alguns ca-
sos han vist abaratides les seves 
factures de llum i gas, mentre 
que en d’altres s’han resolt llurs 
dubtes o bé se’ls han fet els trà-
mits corresponents.

Al ple de l’octubre de 2020 el grup 
municipal de la CUP-AMUNT va 
presentar una Proposta d’acord 
per fomentar la participació dels 
veïns i veïnes del municipi en la 
transició energètica. Davant la 
negativa del govern (PSC I Cs), 
l’assemblea va decidir posar 
en marxa, a partir del febrer de 
2021, un seguit d’accions per 
impulsar entre els veïns i veïnes 
del municipi la participació en 
projectes d’energies renovables, 
ja sigui d’autoconsum o comu-
nitaris.
Aquest servei l’assumim amb 
els diners que rebem pel fet de 
tenir una regidora a l’Ajuntament 
i, com ja vam dir en campanya (i 
allò que prometem ho complim), 
els posem a disposició de pro-
jectes socials.
Recordem que aquest servei 
es presta el darrer dimecres de 
cada mes, de les 18h a les 19h, a 
l’Ajuntament de Vandellòs. 

Un nuevo año con la vacu-
na, que ha sido puesta a 
nuestra Policía Municipal, 

usuarios de los centros de día, al 
personal y sus residentes de “Lo 
Parralet” en Vandellòs. Seguimos 
muy marcados por la pandemia y 
hemos de hacerle frente con las 
recomendaciones dentro de los 
protocolos que todos conoce-
mos, la mascarilla es nuestra me-
jor aliada. El trabajo de Ciutadans 
este 2021 vendrá marcado por 
la responsabilidad de dar esta-
bilidad al gobierno del municipio 
mediante el desarrollo de su pre-
supuesto y sus diferentes líneas 
de trabajo en la concejalía de Se-
guridad Ciudadana y Protección 
Civil. Hay que destacar, desde la 
concejalía de Infraestructuras 
Generales y Movilidad, la apro-
bación de las bases reguladoras 
de las condiciones para la circu-
lación de vehículos de movilidad 
personal y bicicletas con pedaleo 

asistido en las vías públicas. En-
tre sus criterios se encuentra fa-
vorecer y promocionar los VMP, 
integrándose para que convivan 
de forma respetuosa con el resto 
de usuarios. Como portavoz de 
Ciutadans, quiero dar las gracias 
a todas aquellas personas que 
intervinieron en el protocolo para 
el desarrollo de las elecciones el 
día 14 y muy especialmente qui-
enes votaron a Cs, cabe resaltar 
el comportamiento ejemplar de 
todos los votantes. El resultado 
no ha sido el esperado para nu-
estra formación, con la más baja 
participación de votantes jamás 
conocida y de la cual hemos de 
aprender para recuperar el apoyo 
de nuestros votantes. Ciutadans 
es más necesario que nunca para 
seguir aportando con la misma 
energía que hasta ahora nuestro 
trabajo, liderando y dando una 
buena gestión para nuestro mu-
nicipio. 

Cuando un partido no tiene 
un buen resultado hay que 
abrir un proceso de auto-

crítica, y tomar las medidas para 
corregir el rumbo. 
Desde el Partido Popular creemos 
que hay que ser sinceros y cohe-
rentes; en medio de una campaña 
muy polarizada, y con muchas 
influencias externas, no hemos 
sabido ilusionar al electorado de 
centro derecha que en 2017 aupó 
a Cs y que el 14F favoreció a Vox. 
Ha resultado curioso que en me-
dio de la campaña apareciesen 
de nuevo acusaciones contra 
nuestro partido por parte de un 
preso. aún sin pruebas Tampoco 
hay que desdeñar el efecto del si-
empre vigente “voto útil”, que en 
esta ocasión ha beneficiado sin 
duda al PSC, que pese a proponer 
a un candidato que no se ha des-
tacado por su gestión al frente 
de la pandemia, de las peores de 
Europa, ha sido percibido como 

la única opción capaz de frenar 
al independentismo, lo que arroja 
una imagen muy similar a la que 
quedó en las autonómicas de 
2017 pero con otro actor. La duda 
es si se repetirá la película.
¿Significa eso que el PP lo ha 
hecho todo bien? Indudablemen-
te no, sería negar la realidad. En 
los próximos días vamos a ana-
lizar a fondo qué ha pasado en 
esta campaña, y por qué el hec-
ho de tener un inmejorable can-
didato no se ha traducido en un 
mayor apoyo. Por nuestra parte 
prometemos afrontar ese análi-
sis sin paños calientes, porque 
en estos momentos el proyecto 
popular es más importante que 
nunca, ya que sólo el PP es la al-
ternativa a Sánchez. 
A nivel local reiteramos nuestro 
compromiso de trabajar cada 
día para construir entre todos un 
mejor Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant.

SERVEI D’ATENCIÓ VEÏNAL COMENZAMOS EL AÑO CON LA VACUNA

LA HORA DE LA VERDAD
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CONSTRUIR UNA SOCIETAT 
HOMOGÈNIA I ESTÀTICA

Diuen que la memòria és “un bosc viu, amb rames mortes que 
fertilitzen el sòl i brots verds que canvien la dimensió del paisat-
ge”1. Concepte esquiu i dinàmic, la memòria és selectiva, inte-
ressada, líquida i canviant. Captivada i subjugada per actors po-
lítics i socials, pot ser usada a conveniència de certes parts, en la 
batalla per conquerir el monopoli de la interpretació imperant2. 
La memòria és l’estómac de l’ànima –en paraules d’Augusto Roa 
Bastos— i, parafrasejant a Borges, l’oblit n’és el seu vago sótano. 
Un concepte tan complex ha de ser tractat rigorosament; convé 
no fer-ne un ús simplista i banal3.
La història és una matèria viva; contínuament es va reescrivint i 
reinterpretant. El relat de nous testimonis, l’accés a nova “evidèn-
cia primària d’època”4 o l’evolució de la historiografia, ens permet 
comprendre i reconstruir els fets històrics5. Així mateix, sovint el 
més important és posseir la capacitat i voluntat d’escoltar. Es-
coltant, fenòmens que s’han mantingut llargament ocults, poden 
emergir i modificar la narrativa imperant. Aquest és l’ànim que 
guia el llibre Dones i repressió al Vandellòs del primer franquisme. 
Mitjançant una recopilació de veus i records, el text pretén trans-
metre i consolidar la memòria de les seves protagonistes, i oferir 
una visió panoràmica del que significà, per a les dones espanyo-
les, la victòria de Franco.
La coalició franquista anhelava matar el canvi i retornar a un pas-
sat idealitzat. Tots aquells que “s’havien beneficiat de la redistri-
bució del poder produïda durant la República o del canvi cultural 
que aquesta va representar” havien de ser alliçonats. L’objectiu 
era construir “una societat homogènia, monolítica i jeràrquica. 
En efecte, l’Espanya franquista fou construïda com una Volks-
gemeinschaft que va sobreviure bastant més que l’alemanya”6. 
Segons el parer del règim, l’apoderament de la dona i la seva ocu-
pació de l’esfera pública, havien contribuït a l’ensorrament d’una 
moral catòlica que calia reconstruir. Segons els seus ideals, les 
“individuas de dudosa moral”7, havien transgredit els límits de la 
feminitat tradicional.
En una conjuntura marcada pel racionament i la fam, les dones 
de Vandellòs aconseguiren resistir gràcies a la construcció de 
vincles de solidaritat i d’ajuda mútua. Obligades a transitar pels 
camins de la il·legalitat recorrent a l’estraperlo, a treballar de jor-
naleres fent escarrotxa o confeccionant utensilis de pauma per 
intercanviar-los per aliments, les dones aconseguiren subsistir. 
És més, en una España autàrquica, catòlica i repressiva, les dones 
també varen haver d’esmerar-se en salvar els seus marits con-
demnats a presó. Suplicar avals per part de persones addictes al 
règim –guàrdies civils, capellans, alcaldes i membres de Falan-
ge— representava una humiliació, necessària per a que els seus 
marits retornessin a casa. 
La repressió política, social, econòmica i sexual exercida sobre 
les dones, especialment sobre les socialment subordinades, tenia 
l’objectiu d’imposar-los un ideal de dona catòlica, submisa, dòcil i 

Carrer d’Estanislau Figueres de Vandellòs.

1 Vinyes, Ricard. Diccionario de la memoria colectiva. Barcelona: Editorial Gredos, 2018: 28.

2  La tasca del historiador es vital a l’hora de desmitificar. A mode d’exemple: Morales, Manuel. “Más de 250 historiadores desmontan las acusaciones de Vox contra 
Largo Caballero y Prieto”. El País, 7 d’octubre de 2020.

3  Per més informació veure, entre d’altres: Rieff, David. Elogio del Olvido. Las paradojas de la memoria histórica. Barcelona: Debate, 2017. Todorov, Tzvetan. Los abusos 
de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000; Todorov, Tzvetan. La memoria, ¿un remedio contra el mal?. Barcelona: Arcadia, 2016.

4 Viñas, Ángel. ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración. Barcelona: Crítica, 2019:

5  “Van ser les violacions massives a Bosnia-Herzegovina a inicis dels anys noranta –i el subsegüent reconeixement internacional com a crims de guerra— les que 
donaren legitimitat intel·lectual […] per estudiar la violència sexual en altres guerres, postguerres i ocupacions militars”. Casanova, Julián. Una violencia indómita. El 
siglo XX europeo. Barcelona: Crítica, 2020, 163 (traducció al català de l’autor).

6 Graham, Helen. La guerra y su sombra. Una visión de la tragedia española en el largo siglo XX europeo. Barcelona: Crítica, 2013: 95, 100 i 123.

7 Sánchez, Pura. Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1938). Barcelona: Crítica, 2009.

obedient, incapaç de rebel·lar-se. La complicitat ciutadana –el rè-
gim usà de forma sistemàtica la denúncia— i el paper protagonis-
ta d’agents socialitzadors tals com l’Església, l’Escola o la Secció 
Femenina de Falange, foren imprescindibles per propagar la doc-
trina nacional catòlica i fer partícips a les dones de la transmissió 
d’aquests valors, que la República havia volgut transformar.

Per Lluc Margalef
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L’Ajuntament aprova un pressupost de més 
de 20 milions d’euros per al 2021

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 3 
de desembre el pressupost municipal 
per a l’exercici de 2021 amb els vots a 
favor del PSC, de Cs i del PP; l’absten-
ció de JxCat; i els vots en contra de la 
FIC, d’ERC i de la CUP. El pressupost 
agregat, integrat pel del propi Ajunta-
ment, els organismes autònoms (els 
patronats municipals dels Mitjans de 
Comunicació, de l’Escola de Música i 
de la Llar d’Infants) i les societats anò-
nimes municipals (la de promoció eco-
nòmica, que és IDETSA; i la d’esports, 
que és Llastres Serveis Municipals 
SLU), ascendeix a 20.452.016,30 euros. 
El gruix d’aquest pressupost general 
correspon al de l’Ajuntament pròpi-
ament dit, que és de 17.546.296,53 
euros, un 2,37% superior al de 2020. 
D’aquests diners, aproximadament el 
16,44%, en concret 2.884.200 euros, 
seran destinats a inversions. 
«Són uns pressupostos que represen-
ten una aposta decidida pel desenvo-
lupament futur del municipi», segons 
va dir l’alcalde, Alfons Garcia, en el 
moment de presentar-los. Tal com va 
argumentar, tenen com a objectius: 
«ajudar a promocionar el dinamisme 
econòmic al municipi, especialment el 
comerç local, el turisme i l’emprenedo-
ria, que són els sectors més afectats 
per la crisi de la COVID-19; fomentar 
l’ocupació local i els equipaments ne-
cessaris per enfortir l’estat del benes-
tar del veïnat; i aprofundir en la tran-

sició ecològica i en la digitalització de 
l’administració i de les empreses, de 
les entitats i dels veïns i veïnes». Això 
es veurà reflectit, segons va afegir, en el 
tipus d’inversions que es faran. 
Les principals actuacions previstes 
són: la millora de la l’avinguda Via Au-
gusta (900.000 euros), la inversió en 
diversos projectes plurianuals (el de la 
nova residència per a la gent gran de 
l’Hospitalet de l’Infant, 450.000 euros; 
el de la nova zona esportiva del sector 
de la Porrassa, 300.000 euros; el del 
nou aulari d’educació infantil de l’Es-
cola Mestral, 230.000 euros; i el de la 
nova comissaria de la Policia Local, 
85.000 euros); un projecte d’anàlisi de 
l’aprofitament eòlic (100.000 euros); la 
millora de carrers (110.000 euros) i la 

millora de l’enllumenat públic (100.00 
euros).
Com en els darrers anys, el consisto-
ri tornarà contractar veïns i veïnes en 
situació d’atur, mitjançant el Pla d’ocu-
pació municipal (POM). A aquest Pla 
s’hi destinarà l’any vinent 640.000 eu-
ros, un 3,9% més que l’any passat.
Pel que fa a l’endeutament, el nivell de 
deute de l’Ajuntament és d’un 1,75% 
(330.116,79 euros, corresponents a 
l’aval a IDETSA pel desplegament de 
la fibra òptica al municipi), i per tant, 
està molt per sota del 110% dels in-
gressos corrents, límit previst segons 
l'article 53 del Text refós de la Llei re-
guladora de les hisendes locals. Per 
la qual cosa, es compleix l'objectiu 
del deute públic.

EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL 3 DE DESEMBRE, AMB ELS VOTS A FAVOR DEL PSC, DE Cs 
I DEL PP; L’ABSTENCIÓ DE JXCAT; I ELS VOTS EN CONTRA DE LA FIC, D’ERC I DE LA CUP

Més de 10.000 euros és la quantitat total que s’ha aconse-
guit recaptar al municipi per a la darrera edició de la Marató 
de TV3, dedicada a la lluita contra la COVID-19: més de 7.000 
euros al nucli de Vandellòs; i gairebé 3.000 euros, al nucli de 
l’Hospitalet de l’Infant. 
Tant en un poble com en l’altre, les entitats locals van orga-
nitzar diverses activitats en benefici de la Marató. La major 
part dels diners es va aplegar amb la tómbola solidària de 
Vandellòs (es van vendre 5.695 paperetes a un preu d’1 euro 
cadascuna).

Més de 10.000 euros, recaptats al municipi 
per a la Marató de TV3 
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L’arbrat del municipi, afectat pel temporal Filomena
El pas del temporal Filomena ha provocat danys en l’arbrat del 
nostre municipi. A causa del pes de la neu que va caure als nu-
clis d’interior, es van trencar moltes branques i alguns arbres 
també van partir-se. La zona més afectada va ser la que va de 
Vandellòs a Tivissa.
La brigada forestal de l’Ajuntament està treballant en la retirada 
de les restes vegetals i en la seva trituració, per prevenir incen-
dis. Com la superfície en què ha d’actuar és molt extensa, s’ha 
marcat com a prioritat netejar els camins, on hi ha més circula-
ció de gent; i després els senders. Actualment tots els camins 
estan oberts. No obstant això, per restablir la normalitat, la bri-
gada té encara molts dies de feina.

L’Ajuntament ha nomenat un sergent de la Policia Local. Es tracta 
del fins ara caporal Sergi Navarro, que fa 27 anys que treballa per 
aquest cos policial. Navarro ha aconseguit aquest càrrec després 
de superar amb èxit totes les proves del concurs de promoció in-
terna que va convocar el consistori per cobrir aquesta plaça. 
L’acte de presa de possessió d’aquest càrrec va tenir lloc el pas-
sat 19 de febrer, a la Casa de la Vila i va ser presidit per l’alcalde, 
pel regidor de Seguretat Ciutadana i pel cap de la Policia Local. 
Durant aquest acte, també van ser nomenats com a funcionaris 
de carrera els agents Adrián García i Claudio Vázquez. Per adqui-
rir la condició de funcionaris, tots dos van haver de superar un 
procés selectiu (concurs-oposició), un curs de formació a l’Insti-
tut de Seguretat Pública de Catalunya i un període de pràctiques 
de sis mesos a la Policia Local.

Sergi Navarro ha estat nomenat sergent de la Policia Local

EN EL PLE DEL PASSAT 28 DE GENER ES VAN APROVAR INICIALMENT LES BASES PER ORDENAR-NE LA CIRCULACIÓ

Es regula l’ús de patinets elèctrics i altres 
vehicles de mobilitat personal

En la sessió plenària del 28 de gener, es van aprovar inicialment 
les Bases reguladores de les condicions per a la circulació dels 
vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes amb pedaleig 
assistit a les vies públiques, amb els vots a favor de tots els 
grups polítics municipals, excepte la CUP, que es va abstenir. 
Aquestes bases «obeeixen a la necessitat de regular la circulació 
d’aquests nous tipus de vehicles que, cada vegada més, són presents 
als carrers dels nostres pobles», segons va dir el regidor de Mobilitat, 
Tomás Díaz. La seva finalitat és «ordenar la mobilitat urbana, evitar 
danys propis o aliens i garantir la seguretat vial, per potenciar la pací-
fica convivència dels vianants i la resta d’usuaris i usuàries de les vies 
públiques», tal com consta en el preàmbul del text.
A més del preàmbul, el document consta d’un articulat es-
tructurat en quatre títols i de tres annexos. El títol primer té un 
caràcter introductori sobre l’objecte i l’àmbit d’aplicació; el tí-
tol segon fa referència als tipus de vehicles i la seva diferència 
respecte als que són joguines, així com als espais i condicions 
específiques de circulació, i a les obligacions per circular.
El títol tercer tracta de les condicions de circulació dels VMP i bi-
cicletes amb pedaleig assistit destinades a l’exercici d’activitats 
d’explotació econòmica; a les empreses de lloguer d’aquests 
vehicles, si es dona el cas; i al transport de mercaderies. El dar-
rer títol inclou el règim sancionador, amb la qualificació de les 
infraccions i les multes corresponents.

Un estudi per instal·lar reductors de velocitat
D’altra banda, en el ple del 28 de gener també va prosperar la 
moció presentada pel grup municipal de JxCat sobre l’estudi 
per a la instal·lació de reductors de velocitat o senyalitzaci-
ons horitzontals/verticals, amb els vots a favor del PSC, JxCat, 
la CUP, Cs i PP; i l’abstenció de la FIC i d’ERC. Així doncs, es 
va acordar demanar als serveis tècnics municipals que facin 
aquest estudi per determinar quines són les zones del municipi 
on es poden instal·lar aquests reductors de velocitat o senyalit-
zacions en cas necessari, per augmentar-ne la seguretat; i “fer 
una valoració a consciència de les deficiències que hi ha actu-
alment a la Via Augusta”, tenint en compte que hi ha unes obres 
previstes en aquesta via. 
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L’Ajuntament s’ha adherit al compromís 
de col·laboració entre la Diputació de Tar-
ragona i diverses administracions, entre 
les quals hi ha també els ajuntaments 
de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Vi-
la-seca, Mont-roig del Camp, la Canonja i 
Vinyols i els Arcs, per impulsar el Projecte 
Via, amb el suport de tots els grups polí-
tics amb representació municipal. 
Aquest projecte pretén dur a terme una 
transformació urbana i verda dels espais 
urbans i interurbans ferroviaris desafec-
tats i abandonats per l’arribada al Camp 
de Tarragona de les altes prestacions 
ferroviàries i el canvi d’ús de l’N-340 i in-
tegrar al mateix temps un innovador cor-
redor de mobilitat sostenible, aprofitant 
l'oportunitat de finançament que esdeve-
nen dels Fons Europeus de Recuperació i 
Resiliència. 
Aquest nou corredor s’hauria d’adaptar al 
model urbanístic específic de cada munici-
pi i integraria els següents tres eixos viaris :
 una via verda arbrada reservada per a 

vianants adaptada a persones amb mo-
bilitat reduïda.
�una via ciclable arbrada reservada per a 

L’Ajuntament s’adhereix al compromís de col·laboració 
entre diverses administracions per impulsar el Projecte Via

L’Ajuntament ha adjudicat el projecte 
d’instal·lació d’una caldera de biomassa 
i xarxa de calor a la zona escolar de Van-
dellòs a l’empresa Auxiliar de servicios y 
asistencia SLU per un import de més de 
77.000 euros i un termini d’execució de 
22 setmanes. Per finançar aquesta ac-
tuació, l’Ajuntament comptarà enguany 
amb una subvenció de la Generalitat de 

Catalunya de 36.000 euros, aproximada-
ment, corresponent al Pla únic d’obres 
i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-
2024.
Segons es preveu, les obres s’iniciaran 
aquest mes de març, amb les mesu-
res oportunes per garantir el funciona-
ment dels centres educatius i minimitzar 
les afectacions al veïnat i al trànsit diari. 

Aquests treballs consistiran en la cons-
trucció d’un petit edifici que albergarà la 
sitja i la sala de la caldera de biomassa, 
que serà alimentada amb estella forestal 
i tindrà una potència de 100 kW. 
La nova construcció i els espais que l’en-
volten ocuparan una superfície d’uns 43 
metres quadrats i estarà ubicada al pati 
de la zona infantil de l’Escola Valdelors. 
La descàrrega de l’estella es farà des de 
la pista esportiva emplaçada a una cota 
superior, per poder omplir la sitja per gra-
vetat, a través d’una comporta corredissa.
El funcionament d’aquesta instal·lació 
comportarà una reducció de 15,14 tones/
any d’emissions de CO2 a l’atmosfera (es 
passarà de 16,40 a 1,26 tones, aproxima-
dament). 
Aquest sistema d’abastiment energètic 
amb biomassa forestal, més econòmic, 
sostenible i respectuós amb el medi ambi-
ent, ja s’està utilitzant aquest hivern a dos 
equipaments municipals de Vandellòs: a 
l’edifici de l’Ajuntament i al del Centre as-
sistencial polivalent, que acull el centre de 
dia i la residència per a la gent gran, el con-
sultori mèdic i el casal d’avis.

EL CONSISTORI HA ADJUDICAT JA EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE LA CALDERA I DE LA XARXA DE CALOR 

L’escola i la llar d’infants de Vandellòs 
s’escalfaran amb biomassa

ciclistes adaptada als nous sistemes de 
mini mobilitat elèctrica.
�una via urbana arbrada estructura-

da com a plataforma reservada per al 
transport públic col·lectiu bé sigui amb 
subministrament elèctric o per submi-
nistrament amb hidrogen verd amb 0 
emissions i als serveis públics de taxi i 
emergències amb prioritat semafòrica 
connectada amb intercanviadors mo-
dals i sistemes de recàrrega d’origen 
solar per a vehicles elèctrics.

Amb l’adhesió a aquest compromís de col-
laboració, els signants d’aquest protocol 
han manifestat la seva voluntat d’impulsar 

les accions necessàries per a la creació 
d’un instrument de gestió participat per tots 
ells, la Generalitat de Catalunya, el Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana i ADIF per impulsar i gestionar aquest 
projecte. També s’han compromès a pre-
sentar a la Generalitat de Catalunya aques-
ta proposta per tal d’incorporar al projecte 
Trentram tots aquells elements que puguin 
enriquir-lo per fer-lo més elegible com a 
«Proyecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica» (PERTE); i 
a crear unes comissions de treball per ve-
hicular i integrar les propostes i projectes 
d’actuació dels diferents municipis.
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L’empresa municipal de promoció econòmica, 
IDETSA, gestionarà les futures zones blaves

El Ple de l’Ajuntament va acordar delegar a l’empresa municipal 
de promoció econòmica, IDETSA, la inversió, gestió i manteni-
ment de les zones blaves, així com la gestió de les sancions 
i encomanar al gerent d’aquesta societat anònima municipal 
amb capital íntegrament públic l’estudi de les tarifes a perce-
bre per l’Ajuntament. Aquest punt es va aprovar amb els vots a 
favor del PSC, JxCat, la CUP, Cs i el PP; i els vots en contra de la 
FIC i d’ERC en la sessió plenària del passat 28 de gener.
Tal com va explicar la regidora María José Gómez en aquesta 
sessió, l’Ajuntament té la intenció d’implantar un sistema d’es-
tacionament regulat en la via pública durant el període estival 
a causa de l’impacte generat per l’elevada demanda d’estacio-
nament al nucli de l’Hospitalet de l’Infant relacionada amb l’ac-
tivitat de platges a l’estiu i en períodes punta.
Els objectius són:
�Facilitar l’estacionament dels veïns en la zona de platges i de 

la seva àrea d’influència en els moments de més pressió, es-
tablint una zona mixta d’ús prioritari i gratuït per als residents.

AQUEST SISTEMA D’ESTACIONAMENT REGULAT EN LA VIA PÚBLICA S’IMPLANTARÀ A 
L’HOSPITALET AMB UNA ÀREA MIXTA D’ÚS PRIORITARI I GRATUÏT PER ALS RESIDENTS

�Que les persones usuàries foranes (turistes i visitants) de les 
platges contribueixin al seu manteniment amb una aportació 
econòmica, ja que l’Ajuntament destina importants recursos 
a dotar de serveis, equipaments i infraestructures al turisme. 
�Fer una gestió més sostenible de la via pública, promovent la 

mobilitat a peu com un hàbit saludable, i que contribueixi a 
reduir el trànsit i la contaminació.

En el ple municipal del passat 3 de de-
sembre, es va aprovar inicialment el Re-
glament regulador de la prestació del ser-
vei mitjançant teletreball a l’Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb 
els vots a favor de tots els grups polítics 
municipals. Aquest reglament va ser sot-
mès a negociació amb els representants 
del personal i el seu redactat definitiu és 

fruit d’un acord entre ambdues parts.
Aquest document ha servit per establir 
els continguts, condicions i requisits tèc-
nics i humans per implantar la modalitat 
de teletreball a l'Ajuntament de manera 
combinada amb el treball presencial.
Tal com s’argumenta en aquest regla-
ment, gràcies als avenços tecnològics, 
el teletreball és un model tècnicament 

viable per al sector públic, ja que permet 
reduir, entre d’altres, costos de material i 
de desplaçament, i contribueix a fer que 
les organitzacions siguin més sostenibles 
i eficients. A més, pot aportar beneficis 
socials, perquè facilita la conciliació de la 
vida laboral i familiar i la flexibilitat horària, 
i millora la productivitat i l’efectivitat tant 
dels empleats com de l’organització.

L’Ajuntament ha regulat el teletreball
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S’adjudica la redacció del projecte i direcció 
de les obres d’ampliació de l’Escola Mestral

L’Ajuntament ha encarregat la redacció 
del projecte i direcció de les obres d’am-
pliació de l’Escola Mestral, consistents 
en la creació d’un nou aulari d’educació 
infantil per substituir els mòduls prefa-
bricats actuals, i de condicionament de 
l’entorn de l’Hospitalet de l’Infant a l’ar-
quitecte Enric Jené Izquierdo per un im-
port de 65.000 euros, aproximadament. 
La proposta d’aquest arquitecte va ser 
la guanyadora del concurs de projectes 
que va convocar el consistori, per adjudi-
car aquest contracte de serveis. A aquest 
concurs s’hi van presentar un total de 7 
propostes. En una primera fase, el jurat 
va seleccionar les 5 propostes-idees que 
van obtenir la major puntuació; i en una 
segona fase, la proposta guanyadora. Els 
quatre participants de la segona fase que 
no han resultat guanyadors han rebut 
2.000 euros en concepte de primes.
El jurat va estar integrat per un arquitec-
te nomenat pel Col•legi d’Arquitectes de 
Catalunya; un arquitecte proposat pel 
Departament d’Educació 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 9 de desembre, va rati-
ficar el seu veredicte.
L’arquitecte guanyador disposarà d’un 
termini de 6 mesos per redactar el pro-
jecte; i posteriorment, quan l’obra ja hagi 
estat adjudicada, d’un termini de 15 me-
sos per dirigir-la.
Amb la resolució del concurs de projectes, 
l’Ajuntament ha fet un pas endavant més en 
el projecte de construcció del nou aulari. Se-
gons es calcula, les obres podrien iniciar-se 
a finals de 2021 o principis de 2022, després 
que s’hagin licitat els treballs», ha explicat la 
regidora d’Ensenyament, Nuria Ortiz.

«Volem que el nou aulari de l’Escola Mes-
tral sigui un espai adequat per als nens 
i nenes de P3, P4 i P5 i que disposi de 
mobiliari adaptat als seus usos i neces-
sitats. Cal tenir en compte que des de fa 
molts anys l’alumnat d’aquest cicle està 
en mòduls prefabricats. Les inversions 
en les escoles són competència de la 
Generalitat de Catalunya, però davant de 
la necessitat de millorar les condicions 
en què es troben i d’alliberar els espais 
que actualment ocupen per destinar-los 
a altres usos, l’Ajuntament va decidir as-
sumir el cost de la creació del nou aulari», 
ha afegit la mateixa regidora. 
Tal com consta al conveni de col·labo-
ració que van signar l’Ajuntament i el 
Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, la propietat de les 
obres dutes a terme en el solar de titula-

ritat municipal serà de l’Ajuntament, que 
cedirà el seu ús a la Generalitat  per a 
l’activitat escolar. Tot i la cessió de l’ús de 
l’immoble, l’Ajuntament podrà utilitzar les 
instal•lacions del nou aulari per progra-
mar i oferir activitats i serveis de caràc-
ter educatiu i assistencial fora de l’horari 
lectiu. De fet, l’Ajuntament ja té previst fer 
servir l’aula de psicomotricitat del nou 
edifici, que tindrà un accés independent, 
com a parc infantil cobert fora de l’horari 
escolar, per atendre una de les principals 
demandes de les famílies del municipi.
El pressupost estimat de l’obra és d’1,3 
milions d’euros, aproximadament. Per 
sufragar aquesta inversió, l’Ajuntament 
ha demanat una subvenció a la Diputació 
de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció 
Municipal (PAM) 2020-2023), amb un 
import de gairebé 675.000 euros. 

L’ARQUITECTE ENRIC JENÉ ÉS L’AUTOR DE LA PROPOSTA GUANYADORA DEL CONCURS DE 
PROJECTES QUE VA CONVOCAR L’AJUNTAMENT

Mossèn Josep Porcar Ivars va morir el 
passat 13 de febrer, als 94 anys. Natural de 
Castelló de la Plana, després de finalitzar 
els estudis eclesiàstics i d’exercir un any 
com a vicari a la parròquia de l’Àngel de la 
Vall d’Uixó, el 7 de juliol de 1954 va ser no-
menat per al servei de capellà ecònom a la 
parròquia de Masriudoms i de l’Hospitalet 
de l’Infant. Tenia aleshores 27 anys. Les 
seves experiències al nostre municipi, vis-
cudes durant 44 anys, estan recollides en 

Mor mossèn Josep Porcar 

Foto: Teo Castillo

el llibre Apunts d’història cívica i religiosa 
de l’Hospitalet de l’Infant, que l’any 2013 
van publicar l’Ajuntament i Cossetània Edi-
cions. Un treball que ell va dedicar a «l’in-
estimable poble de l’Hospitalet de l’Infant», 
on segons va fer constar, va transcórrer «el 
període més gratificant» de la seva vida.
Un cop jubilat, Porcar va tornar a la seva 
terra natal, on ha traspassat, i des d’on va 
continuar vinculat al municipi i als seus 
feligresos. 
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L’alumnat de 5è participarà en un 
programa de vela escolar

A partir del mes d’abril, gràcies al programa 
Esport Blau Escolar, 72 alumnes de l’Esco-
la Mestral navegaran un cop a la setmana, 
durant el darrer trimestre d’aquest curs, 
des de les instal·lacions del Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs.
Aquesta escola de l’Hospitalet de l’Infant 
participarà per primera vegada en aquest 
programa de vela escolar, que té com 
a objectiu aproximar i promoure la vela 
entre els alumnes de 5è de primària dels 
centres educatius del litoral català– neix 
l’any 2017 i està impulsat per la Federa-
ció Catalana de Vela, el Consell Català de 
l’Esport, el departament d’Educació i els 
Consells Esportius de Catalunya, amb la 
col·laboració dels Clubs / Escoles de Vela i 

dels ajuntaments i centres educatius dels 
municipis adherits.
El programa -guardonat a la 3a edició dels 
Guardons de l’Esport en la categoria “Edu-
cació i Esport de Lleure”- combina educa-
ció i esport, i proposa una activitat de for-
mació poliesportiva en l’esport de la vela 
integrada dins de l’assignatura d’Educació 
Física. Els pilars de l’Esport Blau Escolar 
són: la pràctica esportiva de la vela, el res-
pecte al medi ambient i a les nostres arrels, 
el treball en equip i l’amor pel mar.
Els continguts dels programa se centren 
en uns estàndards del Sistema d’Ensenya-
ment Unificat. Aquests es basen en tres ni-
vells: Bàsic, Mitjà i Avançat, més un nivell 
comú que inclou conceptes iguals a les 

cinc disciplines: la vela lleugera, el windsurf, 
el kitesurf, el patí de vela i el creuer.
Totes les activitats d’aquest programa se-
gueixen tots protocols de seguretat i higi-
ene establerts per la secretaria general de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya per 
fer front a la COVID-19. Actualment hi par-
ticipen 13 municipis.
Segons és previst, l’Escola Valdelors de Van-
dellòs s’incorporarà a aquest projecte el curs 
vinent. Perquè aquest curs, els 14 alumnes 
de la classe de 5è i 6è d’aquest centre educa-
tiu puguin gaudir també del plaer de navegar, 
l’Ajuntament i el Club Nàutic Hospitalet-Van-
dellòs signaran un acord per fer possible les 
seves classes de vela, que s’iniciaran igual-
ment després de Setmana Santa.

L’AJUNTAMENT I EL CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS COL·LABOREN AMB UN PROJECTE 
IMPULSAT PER LA FEDERACIÓ CATALANA DE VELA I LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

A l’Hospitalet de l’Infant, des del passat 
26 de gener, el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística i la Regidoria d’En-
senyament estan oferint tres cursos de 
català virtuals: dos Bàsic 1 i un Bàsic 2. 
Aquest cursos són bàsicament com els 
cursos presencials, però amb la diferèn-
cia que les classes es fan a través de l'or-
dinador o el dispositiu mòbil. En aquesta 
modalitat, es mantenen la sincronització 
d’horaris, la coincidència amb els altres 
alumnes o el contacte permanent amb 
el professor, tal com es va explicar a les 
persones inscrites en les sessions de 
presentació que van tenir lloc a la Casa 
de Cultura Blanca d’Anjou.

Cursos de català adaptats a la situació sanitària
Per als 15 alumnes de cada curs (el nombre 
màxim permès), les classes s’acabaran el 25 
de març. Aquells que tinguin l'assistència mí-

nima (de connexions virtuals, en aquest cas) 
rebran un certificat. Si, a més, superen el curs, 
el certificat que tindran és el d'assoliment.
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S'ha editat un llibre sobre les dones i la repressió a 
Vandellòs durant el primer franquisme

AMB AQUESTA OBRA, PUBLICADA PER L’AJUNTAMENT I COSSETÀNIA EDICIONS, 
EL VEÍ DEL POBLE LLUC MARGALEF VA OBTENIR UN GUARDÓ

guerra. El relat pretén explicar com el franquisme emprà el dolor, 
el càstig i una concepció àmplia d’enemic com a arma política», 
segons s’apunta en la contraportada.
En paraules de l’autor, que és veí del poble, l’obra és «una reco-
pilació de les veus, un recull dels pensaments, un compendi dels 
records, que pretén transmetre, difondre i consolidar la memòria 
de les seves protagonistes».
Segons destaca l’alcalde, Alfons Garcia, en la presentació, es 
tracta d’un «treball formalment i metodològicament impecable 
quant a les fonts, l’estructura i la documentació que empra per 
disposar d’una anàlisi objectiva i desapassionada, enfronta la 
duresa de vivències i patiments encara propers, perquè no siguin 
esborrats per l’oblit del temps».
Amb aquesta obra de 96 pàgines, de fet, en Lluc Margalef va 
guanyar un accèssit al I Premi al millor Treball de Fi de Grau amb 
perspectiva de gènere de la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona l’any 2018.
En representació de l’Ajuntament i del Consell Editorial Municipal, la 
regidora de Cultura i Patrimoni, Nuria Ortiz, ha manifestat la seva sa-
tisfacció per haver tingut l’oportunitat d’editar un nou llibre d’aquest 
jove (l’any 2014, amb Cossetània Edicions també, va publicar Diari 
de Guerra d’en Magí Domènech i Martí), que «mai no ha oblidat els 
seus ni ha perdut l’interès per aportar més coneixement a un perío-
de tradicionalment oblidat per la historiografia contemporània». 

Dones i repressió al Vandellòs del primer franquisme és el títol del 
darrer llibre que han publicat l’Ajuntament i Cossetània Edicions 
dins de la col·lecció “Les nostres arrels” (és el número 15). Aquest 
llibre, del jurista i politòleg Lluc Margalef Boquera, «indaga entorn de 
l’opressió econòmica, política, social i les vexacions que sofriren les 
dones —en concret, les de Vandellòs— durant la immediata post-

Mesures per una cultura segura
El 6 d’octubre de 2020, la Junta de Govern 
de l’Ajuntament va aprovar el Pla de fun-
cionament per als equipaments culturals 
durant el període d’emergència sanitària. 
Aquest Pla estableix les condicions per 
dur a terme l’activitat cultural amb segu-
retat per a tothom i sempre d’acord amb 
les normes establertes per les autoritats 
sanitàries. Així doncs, s’han limitat tots els 
aforaments a un 50%, hi ha un registre de 
les persones participants, i s’han aplicat 
unes normes bàsiques de seguretat: ús de 
la mascareta, distància de seguretat, ren-
tat de mans, ventilació i neteja i desinfec-

ció dels espais. Tot plegat ha comportat 
adequacions en els equipaments com són 
una millora de la senyalització, del mobilia-
ri i dels equips de climatització, així com un 
increment de la reserva i venda telemàti-
ca dels espectacles. D’aquesta manera, la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni té previst 
mantenir la programació cultural regular, 
de la qual enguany cal destacar el teatre 
per a grans i per a petits, el circ al carrer, el 
Festival de Guitarra, i les activitats vincula-
des tant al patrimoni històric i arquitectò-
nic, com al foment de la lectura des de les 
biblioteques. 

Nous membres al Consell Editorial Municipal
El Consell Editorial Municipal s’ha renovat i ha incorporat nous 
membres com a vocals: Neus Baena Gallardo, llicenciada en His-
tòria per la URV i col·laboradora del Campus Extens de la URV de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; Alfons Tejero Farnós, expert en 
la història local i autor de diverses publicacions d’aquesta matè-
ria; i Rosa Maria Saladié Espelta, presidenta del Centre Cultural 
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs. 
L'historiador Joan Maria Vernet i Borràs és baixa com a vocal, 
mentre que l'arqueòleg Joan Menchon i Bes, i el responsable del 
Campus Extens de la URV a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 
Ferran Castellví Miralles, ho continuen sent.

El Consell Editorial Municipal està format actualment, doncs, per 
l’alcalde, com a president; la regidora de Cultura i Patrimoni, com 
a vicepresidenta; i per aquests cinc vocals, persones vinculades 
i coneixedores del patrimoni social i cultural del municipi, i de 
vàlua acadèmica reconeguda, que han estat designades per la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni. El tècnic de Cultura fa les funci-
ons de secretari, amb veu però sense vot.
Aquest Consell es va crear per acord plenari del 2 de maig de 
2012, i té com a objectius: proposar i planificar les línies edito-
rials municipals, les accions de desenvolupament de les línies 
editorials i els projectes d’edició, a més de fer-ne el seguiment.
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Les targetes moneder deixen un impacte econòmic 
de més de 270.000 euros als negocis locals 

MÉS DE LA MEITAT DE LA POBLACIÓ ES VA BENEFICIAR D'AQUESTS NOUS AJUTS DE L'AJUNTAMENT

Les targetes moneder que va lliurar 
l’Ajuntament l’últim trimestre de 2020 ha 
revertit en un impacte econòmic directe 
de més de 270.000 euros, als negocis lo-
cals de serveis, comerç i restauració que 
es van adherir a la campanya “Fes-la ro-
dar” (aquesta xifra, en realitat, és superior 
perquè les despeses que van sobrepas-
sar l’import subvencionable no han estat 
comptabilitzades en aquesta ocasió). A 
aquests gairebé seixanta establiments 
va ser on els veïns i veïnes beneficiàries 
d’aquests nous ajuts per al foment del 
teixit empresarial local es van poder gas-
tar les targetes, amb què el consistori va 
subvencionar la compra de béns i serveis 
de la ciutadania a aquests negocis que 
es van veure obligats a cessar l’activitat 
per l’estat d’alarma per la pandèmia del 
coronavirus. 
De les 1.121 targetes atorgades a les 
persones físiques i famílies del municipi 
que complien els requisits establerts a 
les bases d’aquests nous ajuts, 914 van 
ser “Targetes Consum 100% Plus”, per a 
les llars que superaven els valors de ren-
da fixats, i tenien un saldo d’entre 50 i 160 
euros. Amb aquestes targetes, les perso-
nes beneficiàries d’aquest ajut només 
havien de pagar el 50% de l’import dels 
productes o serveis que compraven. De 
l’altre 50% se’n feia càrrec l’Ajuntament.
Les altres 207 targetes van ser “Targe-
tes Consum 100%”, per a llars munici-

pals que estaven en els límits de renda 
establerts en les bases reguladores de la 
subvenció, i tenien un saldo que oscil·lava 
entre els 100 i els 320 euros, a bescanviar 
íntegrament. 
La regidora de l’Àrea de Promoció econò-
mica, María José Gómez, ha valorat molt 
positivament aquesta primera convocatò-
ria dels ajuts per al foment del teixit em-
presarial, no només perquè la inversió mu-
nicipal de 157.975 euros s’ha vist revertida 
en una activitat de 270.360 euros als nego-
cis locals, sinó també perquè ha servit per 
“evitar la fuga del consum fora del municipi 
i per fer un pas endavant cap a la digita-
lització de la ciutadania i de les empreses 

locals, amb la tramitació dels ajuts de ma-
nera electrònica”.
En vista de l’èxit d’aquesta primera campa-
nya del “Fes-la rodar”, l’Ajuntament preveu 
obrir enguany dues noves convocatòries 
d’aquests ajuts: una a la primavera i una altra 
a la tardor. Per aquest motiu, recorda als veïns 
i veïnes que ja tenen la targeta moneder que 
l’ han de conservar (en cas de pèrdua, hauran 
de demanar un duplicat que tindrà un cost de 
10 euros) i anima a aquelles persones que no 
la van sol·licitar que la demanin quan s’obrin 
les noves convocatòries de subvencions, per 
obtenir-la de manera gratuïta i poder-se’n 
beneficiar, tal com ho han fet ja 3.400 veïns i 
veïnes del municipi (un 52,5% de la població).

 SECCIÓ EMPRENEDORS

La Carnisseria, productes de proximitat en constant evolució 
L’Antonia Fernández i en Josep Maria 
Suñer són una parella de l’Hospitalet de 
l’Infant que fa onze anys van decidir es-
tablir-se pel seu compte i muntar un ne-
goci: La Carnisseria. L’Antonia ja portava 
una vintena d’anys treballant en el sec-
tor carni i en Josep Maria no hi tenia ex-
periència, però el que era cap de la seva 
dona va ensenyar-li a elaborar embotits. 
Van obrir una carnisseria primer en un 
local de lloguer, fins que fa sis anys es 
van traslladar a l’actual espai, al número 
36 de la Via Augusta. En aquest esta-
bliment més gran, amb uns 100 metres 
quadrats, van poder ampliar la línia de 
productes de xarcuteria. Actualment, al 
negoci hi treballen dues persones més, 
a part d’ells dos. Fernández explica que 
permanentment estan ampliant els pro-
ductes que ofereixen i ho fan a partir de 

les demandes i preferències que detecten 
en el dia a dia amb la seva clientela. 
La COVID-19 els va afectar les primeres 
setmanes de l’estat d’alarma a causa de la 
imprevisió de la situació, però, com a ne-
goci essencial, van poder continuar oberts 
implantant les diferents mesures per evitar 
el contagi de la malaltia, com l’ús de mas-

caretes i gel hidroalcohòlic i el manteni-
ment de les distàncies. En aquest darrer 
any, també ha augmentat la gent que 
els fa encàrrecs per telèfon o els porta 
la llista de la comanda per recollir-la 
després. La Carnisseria és present a les 
xarxes socials -Facebook i Instagram-, 
però encara té pendent l’entrada en el 
negoci online. No descarten fer-ho en 
un futur pròxim i més si hi ha continuïtat 
familiar en l’empresa.
Des de l’inici de l’activitat, La Carnis-
seria aposta pel producte local i també 
des de fa temps ofereix una línia de pro-
ductes sense gluten. A més de les típi-
ques hamburgueses i llonganisses per 
a celíacs, també venen mandonguilles o 
llibrets sense gluten, per a un sector de 
mercat que cada vegada té un pes més 
important.
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L’Ajuntament subvencionarà les inversi-
ons en generació d'energia elèctrica foto-
voltaica o minieòlica per a l’autoconsum 
en habitatges unifamiliars (autoconsum 
individual), edificis d'habitatges (autocon-
sum individual o compartit) i empreses 
(naus industrials i locals).
L’import de la subvenció serà de fins al 
30% de la despesa considerada com a 
subvencionable, amb una quantia màxi-
ma per sol·licitud de 2.500 euros per l’au-
toconsum individual i de 4.500 euros per 
a l’autoconsum compartit en comunitats 
energètiques d’empreses o habitatges. 
Al tercer sector i a les cooperatives se’ls 
aplicarà un 10% addicional de l’import 
atorgat.
Això serà possible gràcies a la modifica-
ció de les bases reguladores de subvenci-
ons d’eficiència energètica i autoconsum 
del consistori, que va aprovar inicialment 
el Ple de l’Ajuntament el 28 de gener, amb 
els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, la 
CUP, Cs i PP i l’abstenció de la FIC, amb la 
incorporació de l’esmena presentada per 
la CUP.
Una altra de les novetats incloses en 
aquestes bases és l’ampliació del ventall 
de beneficiaris d’aquestes subvencions: a 
més dels ciutadans i ciutadanes empa-
dronades al municipi amb una antiguitat 
d’un any i les empreses i els autònoms 
amb domicili fiscal al municipi, podran 
demanar-les també les comunitats.
D’altra banda, continuaran sent subven-
cionables:

�Els sistemes de climatització o obtenció 
d’aigua calenta: qualsevol sistema amb 
font energètica elèctrica eficient o bé que 
utilitzi energia solar tèrmica o biomassa 
com a combustible i, per tant, tingui un 
impacte ambiental neutre. A qui acrediti 
la contractació de l’electricitat amb una 
comercialitzadora 100% renovable, se li 
aplicarà un 10% addicional de l’import 
pagat. En cap cas seran subvenciona-
bles els sistemes que utilitzin combusti-
bles fòssils com a font energètica.
�Les inversions en il·luminació amb tec-

nologia eficient: led, plasma i inducció o 
bé il·luminació solar natural conduïda.

En ambdós casos, l’ajut que concedeix 
l’Ajuntament és del 25% del valor de les 
mesures incloses al projecte d’inversió, 
amb un màxim de 2.500 euros, per a in-

versions superiors als 400 euros. Com a 
novetat, al tercer sector i a les coopera-
tives se’ls aplicarà un 10% addicional de 
l’import atorgat.
Amb aquests ajuts directes en forma de 
subvencions, l’Ajuntament pretén «incen-
tivar les inversions en estalvi i eficiència 
energètica i en energies renovables en 
l’àmbit domèstic i empresarial».
«La ciutadania i l’empresariat també són 
grans protagonistes en el repte climàtic, ja 
que poden contribuir a reduir les emissions 
de gasos contaminants i ser agents actius 
en la transició energètica», va argumentar 
la regidora de Promoció Econòmica, María 
José Gómez, quan va explicar la proposta.
Per a més informació, podeu contactar 
amb IDETSA (telèfon: 977 820 820 i co-
rreu electrònic: idetsa@idetsa.net).

Impuls a la instal·lacions d’energia 
elèctrica fotovoltaica o minieòlica

EL CONSISTORI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT SUBVENCIONARÀ LES INVERSIONS PER A 
L’AUTOCONSUM EN HABITATGES UNIFAMILIARS, EDIFICIS I EMPRESES

L’empresa municipal de promoció econòmica, IDETSA, s’ha 
incorporat al Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Reus. La regidora de l’àrea de Promo-
ció Econòmica, María José Gómez, ara forma part d’aquest 
òrgan suprem de govern i representació de la Cambra, en 
qualitat de vocal. 
La incorporació d’IDETSA a la Cambra és fruit del conveni de 
col·laboració que, per primera vegada, van signar les dues en-
titats el passat mes de desembre. Per mitjà d’aquest acord, 
la Cambra s’ha compromès a col·laborar amb IDETSA amb 
la presència física o telemàtica d’un tècnic de la corporació, 
especialitzat en formació, internacionalització i emprenedo-
ria que atendrà les necessitats de les empreses que vulguin 
traslladar les seves consultes. Aquest tècnic atendrà, si és el 
cas, les consultes que li pugui traslladar IDETSA amb l’objec-
tiu de col·laborar i establir sinergies en benefici de l’objecte 
descrit. 

IDETSA s’incorpora al Ple de la Cambra de Comerç de Reus
Per la seva banda, IDETSA col·laborarà amb la Cambra cedint 
l’espai físic que pugui necessitar el tècnic de la Cambra per dur 
a terme la seva activitat d’assessorament a les empreses.
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La MIDIT, la mancomunitat que aplega 
els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Tivissa i Pratdip ha dissenyat 
un pla per definir un model de desen-
volupament turístic amb el consens del 
sector públic i privat del territori. Amb 
aquest objectiu, va organitzar el 19 de 
gener i el 2 de febrer unes sessions en 
línia en què es va donar a escollir als 
agents participants entre 7 escenaris de 
futur per convertir les Terres de Mestral 
en una marca turística competitiva, es-
pecialitzada i sostenible. Aquests esce-
naris estan basats en els principis de les 
4D (despesa, desestacionalització, di-
versificació, desconcentració) i pretenen 
avançar cap al model de les 4S (segur, 
singular, sostenible i saludable). Prèvia-
ment i com a punt de partida, es va fer 
un diagnòstic estratègic del model de tu-
risme actual del territori, una anàlisi de la 
competència i unes enquestes al sector 
turístic.
El model triat va ser l’anomenat «Terres 
de Mestral, l’outdoor park de la Costa 
Daurada», que s’adapta perfectament als 
tres municipis, i que aposta per una des-
tinació amb un alt nivell d’especialitza-
ció amb turisme actiu i esportiu de mar i 

muntanya que es diferencia per disposar 
d’una oferta especialitzada per al públic 
familiar. 
Per assolir aquest escenari, el 26 de fe-
brer la MIDIT va convocar una altra sessió 
telemàtica per començar a treballar en la 
formulació dels projectes estratègics a 
executar i en la definició de les prioritats. 
Durant els propers mesos, la Mancomu-
nitat també té previst oferir seminaris 

especialitzats a les empreses del sector 
turístic per ajudar-los a millorar les seves 
competències. Igualment, vol organitzar 
una visita de contrast a una destinació 
amb un model similar al seleccionat per 
poder extreure lliçons de la seva experi-
ència. Per a aquesta acció encara no hi 
ha cap data fixada, a causa de la situació 
provocada per la pandèmia. 
Més informació, a www.midit2020.com

Terres de Mestral, l’outdoor park de 
la Costa Daurada

EL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT DEL TERRITORI APOSTA PER UN MODEL DE TURISME ACTIU DE MAR I 
MUNTANYA 

La regidora de Turisme, María José Gómez, va rebre el pas-
sat 15 de desembre, als autors i autores de les imatges del 
calendari de 2021 que ha editat el consistori. Aquestes foto-
grafies van ser les més votades cada mes de 2020 pels se-
guidors de Facebook i Instagram de Turisme de l’Hospitalet 
de l’Infant i la Vall de Llors.

Reconeixement als autors i autores de les imatges 
del calendari de l’Ajuntament 

Cada mes, l’equip tècnic de la Regidoria de Turisme va es-
collir tres imatges del municipi que havien estat publicades 
a Instagram, perquè els gairebé 14.000 seguidors de la pà-
gina de Facebook de Turisme i els prop de 6.000 seguidors 
de l’Instagram poguessin votar quina havia de ser la foto del 
mes. La fotografia del desembre, en canvi, és la guanyadora 
del IV Concurs d’Instagram del Pessebre dels Estels de la 
Masia de Castelló, que l’any 2019 va convocar la mateixa 
regidoria. 
En l’acte de reconeixement celebrat a l’Oficina de Turisme, 
la regidora va agrair als guanyadors del concurs (Blanca 
Reixach, Sebastià Tribó, Marcos Alcalá, Sara Pacheco, Cesc 
Bové, Lluís Saladié, Cristina Couso, Jordi Basulto, Patricia 
Palacín, Jacobo Garcia, Joel Cabrera i Cristina Pedret) la 
seva participació en aquesta iniciativa i la seva contribució 
a donar a conèixer els atractius del municipi; i també va fe-
licitar-los per bellesa i la qualitat de les imatges captades.
Com a obsequi, els igers guanyadors van rebre un lot de 
productes locals i de marxandatge de l’Hospitalet de l’Infant 
i la Vall de Llors; i una còpia del calendari.
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Relats a l’ombra, un nou atractiu turístic
ÉS UNA PROPOSTA DE JOC QUE VOL POSAR EN VALOR ELS ARBRES I PLANTES DEL MUNICIPI

La Regidoria de Turisme, amb la 
col•laboració de la Regidoria de 
Medi Ambient, ha creat un nou 
producte turístic amb el nom de 
«Relats a l’ombra», que té com 
objectiu posar en valor els arbres 
i plantes del municipi. «Aquests 
recursos naturals es troben molt 
a prop nostre i segur que moltes 
persones els veuen a diari. Volem 
que la gent els conegui, els valori i 
els estimi i per això els hem donat 
veu», ha assenyalat la regidora 
María José Gómez.
Amb aquesta finalitat, han ideat 
un joc que consisteix a buscar sis 
arbres i plantes a l’Hospitalet de 
l’Infant amb l’ajuda d’unes pistes. 
Cadascun dels exemplars triats 
té un codi QR, que les persones 
participants han d’escanejar amb 
el seu mòbil per accedir a un relat 
diferent.
En aquests relats, cada arbre o 
planta fa de narrador i explica, en 
primera persona, el que ha vist i 
viscut, les seves vivències, la seva 
història i allò que ha vist canviar al 
seu voltant. Els relats, disponibles 
en quatre idiomes (català, caste-
llà, anglès i francès), es poden es-
coltar o llegir (es donen les dues 
opcions, perquè les persones 
amb limitacions visuals o auditi-
ves puguin gaudir també del joc).
Al final de cada relat, els jugadors 
i jugadores trobaran el fragment 
d’una frase. Per guanyar un pre-
mi, hauran de reunir totes les 
paraules i construir la «frase se-
creta». Per participar en aquest 
joc, adreçat a tots els públics, cal 

Menjar als establiments de 
restauració locals pot tenir premi

Per promoure el consum als establiments 
de restauració del municipi i fomentar-hi 
l’activitat econòmica durant aquests pri-
mers mesos de l’any, la Regidoria de Tu-
risme ha posat en marxa la campanya 
promocional “Menja i guanya!”, per sisè 
any consecutiu. D’aquesta manera, els 
clients que facin consumicions iguals 
o superiors a 20 euros a qualsevol dels 
bars, restaurants o establiments de men-
jar per emportar que hi ha al municipi 
podran participar en el sorteig d’un smar-
twatch, si ho fan el mes de març; d’una 
tablet, si ho fan el mes d’abril; i d’una ex-

periència per a dues persones, si ho fan el 
mes de maig.
Gràcies a la col•laboració de l’Associació 
de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet 
de l’Infant i la Vall de Llors (ARH), també 
se sortejarà cada mes un val de 30 euros.
Per prendre part en els diferents sortejos, 
només cal que els clients i clientes lliurin 
els tiquets a l’Oficina de Turisme o al ma-
teix establiment on hagin fet una despe-
sa igual o superior a 20 euros. Per a més 
detalls, consulteu les bases de la cam-
panya a:  www.vandellos-hospitalet.cat; 
i a www.hospitalet-valldellors.cat

Sara Barberà 

entrar prèviament a la pàgina web de Tu-
risme ( www.hospitalet-valldellors.cat), a 
l’apartat «Relats a l’ombra» i registrar-se. 
També s’hi pot accedir a través del codi 
QR que hi ha als fullets informatius.
Un hagin completat la frase secreta amb 
els fragments dels sis relats en aquest 
espai web, hauran d’anar a l’Oficina de 

Turisme de Cal Forn, per rebre l’obsequi.
En aquesta primera fase, el projecte s’ha 
concentrat al nucli de l’Hospitalet de l’In-
fant. La idea és estendre’l a la resta del 
municipi i convidar les escoles i l’institut 
a participar en aquest joc didàctic, perquè 
l’alumnat conegui la vegetació i la història 
local d’una manera divertida.
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Una app per reservar l’accés als gimnasos 
municipals i a la piscina coberta

L’ÀREA D’ESPORTS HA AMPLIAT EL SERVEI DE L’APLICACIÓ MÒBIL RESERVAPLAY, QUE FINS FA POC 
NOMÉS S’UTILITZAVA PER A LES PISTES DE RAQUETA

Des del passat 11 de gener, l’Àrea d’Esports de l’Ajun-
tament posa a disposició de les persones usuàries dels 
gimnasos municipals i dels vasos de la Piscina Munici-
pal Coberta una aplicació mòbil (app) per poder reser-
var-ne una franja horària.
L’objectiu és facilitar-los un sistema més còmode de re-
serva i alhora millorar-ne el servei. «D’aquesta manera, 
poden saber en tot moment la disponibilitat d’aquests 
equipaments esportius municipals i demanar cita prèvia 
per accedir-hi sense necessitat de desplaçar-s’hi a les 
oficines de l’Àrea d’Esports o d’esperar que els atenguin 
la trucada», ha explicat el regidor d’Esports, Diego García.

201 euros contra el càncer, recaptats amb la 
Cursa de Sant Silvestre

El regidor d’Esports, Diego García, ha lliurat els diners recaptats amb 
la IX Cursa de Sant Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant a la presidenta 
de la delegació de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tar-
ragona i Terres de l’Ebre que hi ha al poble, Gemma Arias. Un total de 
201 euros aplegats amb la inscripció d’un euro per participant que, 
per tercer any consecutiu, va cobrar l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
a favor d’aquesta entitat; i amb les donacions econòmiques fetes per 
la gent. 
Cal recordar que, davant la situació d’excepcionalitat provocada per la 
pandèmia de la COVID-19, la Cursa de Sant Silvestre, organitzada per 
l’Àrea d’Esports de l'Ajuntament, va tenir el 2020 un format diferent a 
l'habitual.
Les persones participants (137 en total de les 191 que s'hi van 
inscriure) van poder recórrer els 3 km de la prova quan van voler, 
soles o en parella o amb la seva bombolla familiar, entre els dies 21 
i 31 de desembre i van haver d’escanejar uns codis QR per verifi-
car el seu pas pels diferents punts de l’itinerari. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament va voler mantenir viva la tradició d’acomiadar l’any 
amb aquesta cursa i evitar possibles aglomeracions de gent.

Descomptes per l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals 

A la pàgina web municipal es poden consultar les tarifes per fer 
ús de les instal·lacions esportives municipals del 2021, que són 
molt assequibles. A més, com a novetat, durant el primer semes-
tre de l'any, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ofereix un 10% des-
compte en tots els abonaments i Bons 10; i matrícula gratuïta a 
la Piscina Municipal Coberta. D’aquesta manera, vol continuar 
fomentant l’activitat física i la pràctica de l’esport, especialment 
entre els veïns i veïnes.
Amb aquest objectiu, enguany també continuarà aplicant un 5% 
de descompte extra a les persones empadronades al municipi 

(amb una antiguitat mínima de 2 anys) en els abonaments; i un 
50% de descompte a les persones empadronades al municipi en 
situació d’atur que cobrin menys del salari mínim interprofessi-
onal en els abonaments de piscina (poden utilitzar la piscina de 
les 13 a les 16 h). 
Les famílies, els joves (fins als 25 anys), els jubilats (a partir 
dels 60 anys) i les persones discapacitades també seguiran 
gaudint d’uns preus més reduïts. Més informació, a les oficines 
de la Piscina Municipal Coberta, a www.vandellos-hospitalet.
cat i al telèfon 977 820 523.

Perquè això sigui possible, l’Ajuntament ha ampliat el 
servei de l’aplicació ReservaPlay, que fins fa poc només 
es podia utilitzar per reservar les pistes de pàdel i ten-
nis municipal. A aquesta app gratuïta s’hi pot accedir a 
través del mòbil, la tablet i també a través de qualsevol 
ordinador (en aquest últim cas, via el web vandellos-
hospitalet.reservaplay.cat).
Cal tenir en compte que, en aquests moments, a cau-
sa de la pandèmia de la COVID-19, s’ha de concertar 
cita prèvia en les instal·lacions esportives tancades. En 
aquest tipus d’equipaments, l’aforament està limitat i hi 
ha d’haver un control d’accés. 
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LES ENTREVISTES DE  L A RÀDIO

DANI RAMÍREZ, METEORÒLEG
És un dels homes del temps de TV3. Ac-
tualment, podem veure'l als telenotícies 
dels caps de setmana. Va estudiar a la 
Universitat de Barcelona Físiques/Geogra-
fia i INEFC i ha treballat també a Catalunya 
Ràdio i a Catalunya Informació.

Fenòmens climatològics com el temporal 
Filomena o la pluja de pols vermella són 
fruit del canvi climàtic?
Si us fixeu, fa més d’un mes vam tenir una 
gran nevada, un metre de neu als Ports, a 
Prades, i un parell de pams a les muntan-
yes de Llaberia, llavors ja es va comentar: 
"aquesta nevada es deu al canvi climàtic". 
Poc després, ens va passar una línia de 
torbonada, llamps, tempestes, trons, vent 
molt fort i també es va dir "això és pel can-
vi climàtic". Fa uns dies, la pluja de pols 
i el comentari de "canvi climàtic"... Però, 
no tot el que passa al temps és pel canvi 
climàtic, tot s'ha d'anar estudiant. Pel que 
fa a la pluja de fang, diversos estudis han 
comprovat que hem triplicat aquest tipus 
de fenomen des de l'any 2000. Als anys 
70 o 80 teníem com a màxim dues o tres 

pluges de fang, i ara passa entre 5 i 10 
vegades.

Veiem que està augmentant la pluja de 
fang, això què vol dir?
Que ens ve més vent del sud, d'Àfrica, i això 
és bo o dolent? Bé, és una tendència, proba-
blement pel canvi climàtic... Sí... És probable 
que s'estigui alterant la circulació de l'aire, te-
nim menys onades de fred, i quan les tenim, 

són més fredes, però menys sovint, En canvi, 
tenim més aire del sud, més pluja de fang i 
tenim més rècords de calor, fins i tot a l'hivern.

Quin és el nostre paper davant aquesta 
situació?
És important que ens impliquem. Hem de 
prendre consciència. Sobretot els darrers 
vint anys no deixem de parlar del canvi 
climàtic, del fet que ens estem carregant 
el planeta, que no podem seguir d'aques-
ta manera, que estem cremant molt de 
petroli, que hi ha molts cotxes, molta con-
taminació... Ens queixem molt, però real-
ment què fem? Posem-nos a actuar, hem 
d'actuar ja, si no ho fem, en 10 o 20 anys 
això serà més greu. Jo no vull fer cam-
panya de res, però cada persona, a banda 
dels governs i els ajuntaments, cadascú 
de manera individual, ha de prendre me-
sures, anar si pot als llocs a peu, utilitzar 
el transport públic, etc. 
Hem de diversificar les energies, no podem 
seguir amb la cultura del cotxe, de la in-
dústria. Hem de capgirar la nostra manera 
de viure, si no, ho tenim molt malament.

Des del passat 1 de febrer de 2021, les 
empreses i establiments comercials del 
municipi i d’altres poblacions, podeu 
contractar espais publicitaris a la Tele-
visió de Vandellòs (TVV). 
Les persones interessades podeu 
informar-vos dels protocols de fun-
cionament d’aquest nou servei, tru-
cant al telèfon 977 82 00 14; o enviant 
un correu electrònic a GG_PMMC@
vandellos-hospitalet.cat. A través 
d’aquests mitjans, us informaran de 
com ha de ser l’anunci, quins requi-
sits ha de tenir i quin tipus de publi-
citat està exclosa. També us posaran 
al dia dels preus i franges horàries 
d’emissió, entre altres qüestions. 
Com us explicaran amb més detall, els 
anuncis han de tenir una durada màxi-
ma de 30 segons i les empreses i co-
merços que vulgueu contractar aquest 
servei heu de facilitar l’anunci acabat i 
amb el format que demana la TVV. 
El preu dels anuncis per empreses i co-
merços amb la seu d’activitat registrada 
a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és de 
3 euros per cada emissió. Per a les em-
preses i comerços de fora del municipi, 
el preu és de 5 euros per emissió. 

Voleu anunciar-vos a la 
Televisió de Vandellòs (TVV)? 

Les franges horàries en què s’emeten 
els anuncis són les de després de l’Infor-
matiu Casa Nostra de les 17, de les 20 
i de les 22 hores, ja que és el programa 
de producció pròpia més vist de la tele-
visió local. Cada anunci es pot emetre un 
màxim de tres cops al dia. 

Es donarà prioritat a la publicitat d’em-
preses i comerços del municipi. Així 
doncs, dels tres anuncis que es podran 
veure cada franja horària, dos seran 
d’empreses i comerços de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant i un d’establi-
ments de fora.
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POBLACIÓ
Dades actualitzades 12/02/2021
L’Hospitalet de l’Infant 5.583
Vandellòs 760
Masriudoms 113
Vanessa Park 125
Masboquera 91
L’Almadrava 50
Població disseminada 21
Total 6.743

DEMOGRAFIA
NAIXEMENTS:
Cloe Adell Calvera, 20/11/2020
Matteo Espinosa Ortega, 26/11/2020
Marc Vernet Hernández, 03/12/2020
Leila Pescador Arán, 06/12/2020
María Andrea García Sánchez, 03/12/2020
Blau Margalef Domènech, 05/12/2020
Bruno Roig Bocos, 10/12/2020
Amin Benteieb, 08/01/2021
Pep Torres Gil, 08/01/2021
Noah Sabaté Campàs, 24/01/2021
Pau Martí Verdeja, 07/02/2021
Emma Padilla Németh, 11/02/2021

MATRIMONIS:
Jordi Trepat González i Laia Castellví Romanos, 09/12/2020

DEFUNCIONS:
Joan Alcarraz Cedó, 25/11/2020
Felipe García Rodero, 28/11/20
Salvadora Figueras Margalef, 06/12/2020
Gerard Martin Gispert, 15/12/2020
Herminia Vernet Barceló, 16/12/2020
Josep Maria Ferreté Jardí, 10/02/2021

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Vandellòs  977 82 40 37 
Arxiu municipal 977 82 08 37 
Fax Ajuntament de Vandellòs 977 82 43 59 
Antena del Coneixement URV 670 50 21 77
BASE 977 82 34 59 
Biblioteca de l’Hospitalet 977 82 21 22 
Biblioteca de Vandellòs 977 82 45 12 
Ca la Torre 977 82 08 37 
CAP L’Hospitalet 977 82 03 36 
Casa de la Vila 977 82 33 13 
Fax Casa de la Vila  977 82 39 00 
Casal d’avis de l’Hospitalet 977 82 31 21
Casal d’avis de Vandellòs 977 82 43 64 
Casal Hifrensa l’Hospitalet 977 82 30 06
Casal de Masboquera 977 82 43 44 
Casal de Masriudoms 977 82 44 10 
Casals de Joves 977 56 90 26 
Centre de dia de l’Hospitalet 977 82 30 76

Centre de dia de Vandellòs 977 82 41 16 
Comaigua (Avaries) 900 10 03 42 
Emergències 112 
Endesa (Avaries) 800 760 706 
Escola de Música (Vandellòs) 977 82 42 34 
Escola de Música (l’Hospitalet) 977 82 37 14 
Escola Mestral (l’Hospitalet) 977 82 31 90 
Escola Valdelors (Vandellòs) 977 82 40 14 
Farmàcia Alba Garcia  977 82 42 25
Farmàcia Aragonès 977 82 30 59 
Hifrensa 
(Alberg /Bar) 977 82 34 40 - 977 82 30 06
INS Berenguer d’Entença 977 82 04 27 
Llar d’Infants Sol i Vent  977 82 04 61
Llar d’Infants Patufets  977 82 40 03 
Notaria 977 82 34 77 
Oficina de Turisme 977 82 33 28 
Pavelló Poliesportiu Vandellòs 977 82 43 54 
Piscina coberta.  
Àrea d’Esports 977 82 05 23 
Policia Local 092 / 609 30 89 45 
Port Esportiu (Club Nàutic) 977 82 30 04 
Ràdio l’Hospitalet 977 82 00 14 
Tanatori municipal 977 36 02 81 
Telefònica (Avaries) 1002 
Televisió de Vandellòs 977 82 43 60 
Viver d’Empreses (IDETSA) 977 82 08 20
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GRUP DE TEATRE 
QUO VADIS
 President: Josep Pujol

 Secretària: Dolors Rovira

 Tresorera: Daniela Vicente

  Vocals: Albert Zambudio i M.Emilia Fernández

 Correu electrònic: teatroquovadis@outlook.com

 Facebook: @quovadisteatrohospitalet

 Adreça: c/ de les Escoles 10 de l’Hospitalet de l’Infant

 Nombre de socis: 17

 Quota: gratuïta

 Data de fundació: 16/09/2011

A les persones que formen part del Grup de Teatre Quo Vadis, els 
uneix la seva afició a la interpretació i l’amistat, perquè tot i que de 
vegades els assajos són “durs”, com reconeix la junta directiva de 
l’entitat, comparteixen, sobretot, “bons moments”.
A causa de la pandèmia del coronavirus, l’any passat van haver 
de suspendre aquests assajos, que en circumstàncies normals 
fan dues vegades per setmana al vespre-nit i amb més freqüència 
quan tenen les actuacions a tocar. La crisi sanitària provocada per 
la COVID-19 també els va obligar a cancel·lar la representació que 
tenien prevista a l’Hospitalet de l’Infant i al Perelló. Només van po-
der participar en l’acte de l’enterrament de la sardina del Carnaval. 
Una situació ben diferent a la dels altres anys i a la del 2019, quan 
van actuar a l’Hospitalet de l’Infant, a Vandellòs, a Móra d’Ebre, al 
Perelló i a Ulldecona.
Enguany, per reprendre l’activitat, s’han plantejat muntar una re-
presentació teatral en què hi hagi més distància física entre els 
actors i actrius a l’escenari i es respectin tots els protocols de se-
guretat. 
El primer trimestre de l’any és, de fet, quan acostumen a triar l’obra 
de teatre que interpretaran, en funció del nombre d’actors i actrius 
que hi ha disponibles cada any. En qualsevol cas, solen escollir 
comèdies que siguin entretingudes per als espectadors i espec-
tadores. A l’Hospitalet de l’Infant, tenen un públic fidel, que cada 
any espera amb ganes veure’ls interpretar nous papers. Això és 
fruit del treball i de la il·lusió amb què des de fa ja pràcticament 
deu anys (al setembre, l’entitat celebrarà el seu desè aniversari), 
les persones que integren el grup o l’han integrat en el passat, han 
afrontat cada espectacle.
“Ens prenem la interpretació seriosament i només demanem 
compromís a les persones que s’hi apunten, perquè si falta una als 
assajos o a les actuacions, afecta a la resta”, afirmen. Actualment 
són 17, la majoria de l’Hospitalet de l’Infant i de Miami Platja, però 
el grup està obert a noves incorporacions.

Arròs amb 
bacallà i 
verduretes
Cuinera: Maite Sierra 
Establiment: Pizzería Donatello

INGREDIENTS

Per a quatre persones:

• 1 ceba
• 1 pebrot vermell
• 400 gr de bacallà dessalat
• 4 gotets d’arròs
• 1/2 l de fumet de peix
• 1/2 l de caldo de verdures
• Una pastanaga
• Una mica de bròquil (al gust)
• Una mica de coliflor (al gust)

ELABORACIÓ

Primer de tot, cal sofregir bé, amb oli d’oliva, el pe-
brot vermell i la ceba. A continuació, s’han de tirar 
a la cassola el fumet de peix i el brou de verdures, 
prèviament escalfats; juntament amb l’arròs i les 
verdures (la pastanaga, tallada a palets petits; i el 
bròquil i la coliflor a trossos petits també). Tot això 
s’ha de deixar bullir uns 20 minuts. Passat aquest 
temps, s’hi ha d’afegir el bacallà, tallat a trossets i 
tenir-ho tot al foc uns 5-10 minuts més. El plat ha 
de quedar caldós. Espero que us agradi!

Foto: Marisa Maroto
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Guanyadores del Concurs «carnavalero» Tik Tok de la Comissió 

de Festes de l’Hospitalet. Foto: Montse Martínez

Els Reis Mags a l’Hospitalet. Foto: Roger Saladié 
Els Reis Mags a Vandellòs. Foto: Roger Saladié 

Els Reis Mags a Masriudoms. Foto: Eli Escoda

Els Reis Mags a Masboquera. Foto: Josep Manel Marcó

L’Home dels Nassos a l’Hospitalet. Foto: Roger Saladié

L’Home del Nassos a Vandellòs. Foto: Roger Saladié 

Mercat solidari a l’Hospitalet. Foto: Marta Hernández
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Imatge aèria de Castelló. Foto: Roberto Bueno

Imatge aèria de Vandellòs. Foto: Roberto Bueno

Postals de neuPostals de neu

Gel i neu a la piscina municipal de Vandellòs. Foto: Joan Carles Vidal

El campanar de Vandellòs, envoltat de neu. Foto: Carmina Pastó

Vista des de la Mola de la Viuda. Foto: Francesc Madurell

Castelló. Foto: Roberto Bueno

Castelló. Foto: Javier Celaya

El passeig marítim de l’Hospitalet. Foto: Teo Castillo
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