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les claus del dia 

Un gran castell de l’Alt Camp

ARADESCOBRIM

L’
octubre passat va co-
mençar la cinquena 
fase de la restauració 
del castell de Vall-
moll. La nova fase se 

centra en la restauració de les dues 
torres de l’ala oest del castell amb 
l’objectiu de fer-les accessibles per 
a la visita del públic general associ-
ant-les al possible recorregut muse-
ístic de visita del monument, i també 
de dotar-les del manteniment neces-
sari, cosa que avui no és possible. 
Aquestes torres van ser objecte 
d’una intervenció de consolidació 
estructural urgent a finals dels anys 
90 perquè la seva integritat perillava 
i hi havia el perill que s’ensorressin. 

Altres intervencions que es plan-
tegen en aquesta fase són la finalit-
zació de diversos treballs associats 
a les instal·lacions del conjunt, com 
ara la il·luminació exterior, les ins-
tal·lacions de climatització de l’ala 
est i el condicionament dels patis 
del castell, per permetre una millor 
accessibilitat del públic. 

El castell de Vallmoll, que se si-
tua a la part alta d’aquesta vila de 
l’Alt Camp, és un edifici d’origen 
medieval que, segons els estudis de 
l’arquitecte Miquel Orellana, redac-

tor del projecte, data del segle XII. 
Orellana apunta que, com a castell 
situat al marge dret del Francolí, es-
tà lligat a la Reconquesta dels com-
tes catalans. Aquest edifici medie-
val ha passat per moltes reformes, 
reconstruccions i ampliacions fins 
al segle XIX, quan va ser abandonat 
definitivament.   

Actualment és visitable la part 
restaurada del castell. Cal contactar 
amb l’Ajuntament de Vallmoll a tra-
vés del telèfon 977 63 70 87. Orella-
na assenyala que, un cop acabada la 
cinquena fase de la restauració, en-
cara en quedarien almenys un pa-
rell més per acabar-la d’enllestir 
definitivament.
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FINS ARA SABIA, però em queda-
va lluny, que les històries que s’han 
sentit sobre el coronavirus a dins i 
fora dels hospitals eren i són una 
tragèdia. Per a alguns són números 
en una pantalla que cada dia aug-
menten, mentre que d’altres pa-
rem atenció a una corba que ens di-
uen que ha de baixar i sembla que 
ho fa però a pas de carro. Les mesu-
res, algunes sense sentit, es van 
allargant en el temps i fan que cada 
cop estiguem més cansats, empre-
nyats i fastiguejats i, mentrestant, 
encara hi ha gent que nega tot el 
que està passant perquè pensen 
que això no és cosa seva. Dir que no, 
no farà desaparèixer el problema. 
En aquesta segona onada, sobretot 
en l’àmbit rural, hem començat a 
posar nom i cara als afectats, i és 
dur. Ànims a tots ells i a les seves 
famílies i gràcies a les persones que 
en teniu cura.

Quan hi  
poses nom 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, un bon lloc 
per invertir, amb una ubicació estratègica

E
l municipi de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant 
ofereix un conjunt de 
prestacions i de serveis 

que poden resultar molt atrac-
tius per a les empreses i els autò-
noms. Té uns polígons industri-
als, les Tàpies I i II, amb una su-
perfície total d’unes 50 hectàre-
es, de les quals 10.000 m2 són 
naus disponibles i 60.000 m2 són 
terreny disponible per a cons-
trucció al municipi, que actual-
ment acull més de 75 empreses. 

Polígons ben connectats 
Aquests polígons estan molt ben 
ubicats a la carretera C-44, al 
costat dels enllaços de l’autovia 
AP-7 i de l’autovia A-7, a només 
dos quilòmetres del centre de 
l’Hospitalet de l’Infant, a 20 mi-
nuts aproximadament de l’aero-
port de Reus i a 30 minuts de l’es-
tació de l’AVE-Camp de Tarrago-
na i del port de Tarragona. Des 
que va entrar en funcionament la 
nova variant ferroviària Vande-
llòs-Tarragona del Corredor Me-
diterrani, el municipi està con-
nectat no només amb la línia 
d’ample convencional Tarrago-
na-Reus sinó també amb la línia 

d’alta velocitat Madrid-Barcelo-
na-França. 

A banda d’aquesta bona co-
municació viària, els polígons i 
bona part del nucli de l’Hospita-
let de l’Infant disposen de xarxa 
de fibra òptica, que permet con-

L’empresa municipal de pro-
moció econòmica Idetsa ofereix 
un servei d’assessorament a em-
prenedors, vinculat al programa 
Xarxa Emprèn del departament 
d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 

Altres incentius 
Idetsa també col·labora amb l’In-
casòl i la Cambra de Comerç de 
Reus en processos de consolida-
ció i creixement, i ofereix altres 
serveis per millorar l’ocupabili-
tat, com són la gestió d’una bor-
sa de treball municipal 2.0, amb 
quasi 2.500 usuaris; la formació 
bonificada per a empreses (Fun-
dae); certificats de professiona-
litat per a persones a l’atur i en 
actiu i diversos programes i pro-
jectes de desenvolupament local 
del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya. Com a centre col·laborador 
de l’ACTIC, dona l’oportunitat 
d’obtenir l’acreditació de les 
competències en tecnologies de 
la informació i la comunicació. 

D’altra banda, amb l’objectiu 
d’afavorir el teixit empresarial, 
l’Ajuntament atorga ajuts per al 
foment de l’autoempresa, la im-
plantació de projectes innova-
dors i noves activitats estratègi-
ques al municipi, per a la contrac-
tació de personal a l’atur, per a 
inversions empresarials d’alt im-
pacte, per a la recuperació i co-
mercialització del producte agra-
ri i forestal, i per a projectes d’efi-
ciència energètica (les bases de 
les subvencions es poden con-
sultar a www.idetsa.cat).

AJ. VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

nectar-se a internet a gran velo-
citat per un preu molt competi-
tiu. 

A les Tàpies I, a més, hi ha el 
Viver d’Empreses i el Viver Tec-
nològic, que permeten ubicar no-
ves empreses i faciliten la conso-

lidació de l’activitat empresarial 
durant els primes anys de vida. 
Aquests espais estan formats 
per 18 despatxos, 8 naus indus-
trials, sales de formació i un es-
pai de coworking, amb unes ta-
rifes molt assequibles. 


