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L’Hospitalet de
l’Infant. Xerrada
sobre el consum
de l’aigua

Nombrosos ciutadans van assistir a la inauguració de l’espai, ahir, a l’Hospitalet de l’Infant. FOTO: ALBA MARINÉ
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L’espai acull els mitjans de comunicació municipals, el Casal d’Entitats
i el Casal de Joves al poble. Ahir es va fer la inauguració oﬁcial
REDACCIÓ
L’HOSPITALET DE L’INFANT

L’Hospitalet de l’Infant ja té en
marxa la Casa de Cultura Blanca
d’Anjou. Ahir es va celebrar l’acte
oficial d’obertura d’aquest nou
equipament cultural, i els assistents van poder conèixer les instal·lacions del nou edifici, ubicat
al carrer de les Escoles. L’equipament acull els mitjans de comunicació municipals, el Casal d’Entitats i el Casal de Joves.
Es tracta d’«un nou espai que ha
de ser viu i dinàmic, un centre
neuràlgic en la vida quotidiana
del poble, en la seva vida cultural
i associativa», va dir l’alcalde, Alfons Garcia, en el seu parlament.
El projecte és fruit del concurs
d’idees per a la selecció d’un
avantprojecte d’un edifici per a
acollir els mitjans de comunicació
municipals, el Casal d’entitats i el
Casal de joves, a l’Hospitalet de
l’Infant, que va convocar l’Ajuntament l’any 2014. S’hi van presentar una dotzena de projectes.
El tribunal, que incloïa representació del Departament de Cultura,
del Col·legi d’Arquitectes, dels serveis tècnics i jurídics municipals,
així com de les formacions polítiques d’aquell mandat, va triar com
a guanyador el projecte titulat
Plaça Cívica, signat pels arquitectes Jordi Carreras i Roser Ollé.
És un edifici d’uns 1.800 m2 de
superfície construïda, de planta

baixa i dues més, amb una porció
de planta soterrani. Té forma de
lletra ‘u’ i genera un espai a manera
de plaça al carrer de les Escoles.
Els mitjans de municipals ocupen part de la planta baixa i part
de la primera. I el Casal de Joves
està a la primera. La part corresponent al Casal d’Entitats disposa
de cinc locals independents a la
planta segona de l’edifici: un per

Eﬁciència
Qualiﬁcació
Energètica Classe A
● L’ediﬁci es considera eﬁcient
pel que fa al consum d’energia
i l’emissió de diòxid de carboni
a l’atmosfera, atès que obté
una Qualiﬁcació Energètica
CLASSE A, que és la màxima
qualiﬁcació possible, amb uns
índexs molt inferiors als de
referència per aquesta classe,
segons van explicar ahir des
de l’Ajuntament.

al Centre d’Estudis de l’Hospitalet
de l’Infant, un per a la Coral Arsis,
un per al Foment Cultural de
l’Hospitalet, un per al Grup de
Dones Blanca d’Anjou, i un que
compartiran l’AMPA Llastres,
l’Associació Voramar; el Ball de
Diables de l’Hospitalet de l’Infant
i el Grup de teatre Quo Vadis.

A la planta baixa hi ha uns espais d’ús general, com una sala
polivalent, una sala taller i una
aula d’assaig. I al soterrani, cinc
magatzems i un espai per a les
instal·lacions de l’edifici. Al vestíbul hi ha un projecte artístic de
Lourdes Fisa. Per encàrrec de
l’Ajuntament, aquesta artista plàstica, guanyadora de guardons
com el Premi d’Obra Gràfica d’Enciclopèdia Catalana 2003, ha fet
una intervenció «per donar la
benvinguda al visitant i crear
diàlegs entre obra-espai-context
que enriqueixi visualment i sensorialment la percepció del lloc»,
com va explicar l’artista.

Amb motiu de la celebració de la
Setmana de la Ciència, la
Universitat Rovira i Virgili (URV)
ha organitzat, amb la col·laboració de l’Antena del Coneixement
de la URV de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el suport de la
Regidoria de Cultura i Patrimoni,
una conferència titulada ‘És
segura l’aigua que consumim?’,
que anirà a càrrec de la doctora
Carme Aguilar, professora del
Departament de Química
Analítica i Orgànica de la URV.
L’objectiu d’aquesta xerrada,
prevista per demà dilluns 13 de
novembre, a les 19.30 h a la Sala
Bonet Castellana del Centre
Cultural Infant Pere, a l’Hospitalet
, és que els assistents prenguin
consciència de la importància
d’una bona gestió de l’aigua.

L’acte d’inauguració tindrà lloc a
les 17.30 hores a la mateixa
església montblanquina.

Mont-roig. Publicació
del manuscrit de
Baptista Nogués
Mont-roig viurà avui diumenge la
presentació d’un llibre molt
especial, les ‘Notícies històriques
de Mont-roig del Camp’, la
transcripció anotada del polifacètic Baptista Nogués i Grifoll
(1910-1992). El llibre ha estat
editat per Ganzell gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp. És el cinquè
volum de la col·lecció Quaderns
de la Pixerota, que aplega temes
d’història local de Mont-roig. En
l’acte intervindran l’alcade de
Mont-roig Fran Morancho, la
regidora de Cultura Núria
Esquius, l’historiador local
Eduard Boada i Josep Grifoll, qui
en nom de tota la família Nogués
i Grifoll recordarà el seu tiet,
conegut a Mont-roig com a
Baptista Melitino.

Montblanc. L’església
de Sant Miquel
estrena avui la nova
Altafulla. El
il·luminació
consistori compra
L’església de Sant Miquel de
un camió per a la
Montblanc estrenarà avui la seva
brigada municipal
nova il·luminació. La renovació
de l’enllumenat, que ha estat
ﬁnançat per la Fundació Endesa
en col·laboració amb l’Ajuntament de Montblanc, la Diputació
de Tarragona i la mateixa
parròquia de Santa Maria,
culmina el procés de restauració
del temple que s’ha dut a terme
en els darrers anys. A l’acte,
després del qual hi ha programat
un concert de cants corals, està
previst que hi assisteixen
l’alcalde de la Vila, Josep Andreu;
el diputat de Cultura de la
Diputació de Tarragona, Joan
Olivella Ricart, el president del
Consell Comarcal de la Conca de
Barberà, Francesc Benet; i el
plebà de Montblanc, Simó Gras.

L’Ajuntament d’Altafulla ha
adquirit un nou vehicle per a la
Brigada Municipal. Es tracta d’un
camió Nissan NT 400 amb
bolquet i grua, equipat amb els
darrers avenços tecnològics en
matèria de seguretat i prevenció.
El consistori ha formalitzat
l’operació mitjançant la central
de compres de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i
l’empresa proveïdora Motor
Llansà SL. Aquest sistema de
compra conjunta suposa per a
les arques municipals un 15%
d’estalvi a més d’una major
agilització administrativa. El preu
total amb IVA ha estat de
46.767,95 euros.

Espais amb nom propi

El nom de Blanca d’Anjou vol homenatjar a la mare de l’infant Pere d’Aragó, fundador de l’hospital
monumental que va donar peu a
l’actual poble de l’Hospitalet. Hi
ha tres espais més amb nom propi: la Sala d’actes Ferrer Malet, en
homenatge al mestre de cases i
responsable de la construcció de
l’Hospital Coll de Balaguer de
1354 a 1367; un dels locutoris de
l’emissora, en record a Xema Muriente Preciado, cofundador de
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, i el
local del Grup de Dones Blanca
d’Anjou, que manté la placa que
tenia a les anteriors instal·lacions,
reconeixent la figura de la Cristina López Bo, fundadora i primera
presidenta de l’associació.

Altafulla. Música i festa en el dia gran de
la Festa Major de Sant Martí
Altafulla va viure ahir el dia gran de les festes en honor a sant
Martí. La música, els balls populars i la llegenda de Sant Martí van
ser els grans protagonistes de la jornada. FOTO: ALBA MARINÉ

