
Març 2010
La Revista

Butlletí 
Informatiu de 
l’Ajuntament 
de Vandellòs 
i L’Hospitalet
de l’Infant

Núm. 59 
Març 2010
www.vandellos-hospitalet.cat

La Revista

Aprovats els pressupostos municipals per al 2010 
amb un alt nivell inversor

Fotografies de les nevades de principis de gener a l’Hospitalet de l’Infant i a Vandellòs

S’està construint un nou menjador escolar a 
l’Hospitalet de l’Infant

Han començat les obres de la Biblioteca Pública-
Teatre Auditori

Pàg. 03

Pàg. 7

Pàg. 16

Foto Ramón Casadó

Foto Eduard Margalef



Com veieu, el format de la revista municipal ha canviat. Tota modificació ve vinculada a un 
desig de millora i en  aquest cas, el nou format suposa una reducció de costos i alhora un 
increment del nombre de pàgines. La nova revista, a més, resulta més manejable, cosa que 
molts de vosaltres havíeu demanat. Espero que us agradi i que continueu tenint el mateix 
interès per llegir les informacions relacionades amb el nostre municipi que heu manifestat 
sempre.

El tema principal d’aquest número són els pressupostos municipals per al 2010 aprovats pel 
ple de desembre. En referència a aquesta qüestió, vull destacar l’esforç inversor que farà 
l’Ajuntament per donar serveis sense incrementar els impostos. 

Tot i que els consistoris som els que menys culpa tenim de la situació de crisi econòmica que 
està patint el país, el cert és que som els que més esforços hem de fer per donar solucions 
als problemes dels ciutadans, tant a nivell individual com col·lectiu. 

El problema que més ens preocupa avui dia és l’atur. A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el 
nombre de desocupats ascendeix gairebé ja als 400 i continua en augment, malauradament. 
Des de l’Ajuntament estem fent tot el que està a les nostres mans per mantenir els llocs de 
treball i reactivar l’economia local. Per això hem creat, per exemple, uns ajuts per aquells 
empresaris que contractin persones aturades del municipi; i oferim cursos de formació per 
als empleats, entre altres mesures que hem posat en marxa amb l’objectiu de donar un cop 
de mà als veïns que més estan sofrint les conseqüències de la crisi.

Aquest context econòmic advers implica també un canvi de l’activitat productiva. Al llarg 
d’aquest any sereu molts els que us haureu d’adaptar a treballar en un altre sector o lloc de 
feina. Des d’aquí us encoratjo a no estalviar esforços per continuar endavant!

Josep Castellnou i Barceló
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Núm. 59, març 2010Els pressupostos municipals per a l’exercici econòmic de 
2010.

Opinions dels portaveus dels partits polítics amb representa-
ció a l’Ajuntament.  

El transport de viatgers al municipi, des de la meitat del 
S.XIX fins a la Guerra Civil.

Diverses obres. El Pla de Vialitat. Les iniciatives solidàries amb 
Haití. L’homenatge a la Filomena Brull. La Festa de l’Oli.

Ajuts per la contractació d’aturats.  Pla d’igualtat a 
l’Ajuntament. Secció dedicada als emprenedors.

Projecte de noves tecnologies en el sector turístic. Balanç del 
XII Pessebre Vivent. Conveni de Joventut. Jornades Culturals.

La remodelació dels vestidors del pavelló. Balanç del parc 
aquàtic. Les activitats de diverses entitats del municipi.

Arranjament i manteniment de camins. Campanyes de recollida 
selectiva. La qualitat assistencial als centres de salut.

Inici de les obres de la biblioteca i de La Torre. Nova progra-
mació cultural. Recaptació  per la Marató. Santa Àgueda. 

Recepta del pastís de xocolata amb taronja amarga. El Grup 
de Dones Blanca d’Anjou.  

Entrevista a Montserrat Boquera. Sorteig de Nadal de la Rà-
dio. Nous programes a la TVV. Inici de les emissions en TDT.

Horaris del bus municipal i dels trens; i altres dades i telèfons 
d’interès.

Actes nadalencs. La neu als diferents pobles. Carnestoltes. 

La muralla de l’Hospitalet de l’Infant l’any 1955.
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El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant va aprovar el 
passat 23 de desembre els pressupos-
tos del consistori per l’exercici econò-
mic de 2010 amb els vots a favor de 
CiU i ERC, l’abstenció del PSC i el vot 
en contra de FIC.

El pressupost de l’Ajuntament pròpi-
ament dit ascendeix a 21.223.256,21 
euros i és un 6,51% superior al de 
l’any anterior. El 40,34% d’aquests 
ingressos seran destinats a inversions 
(8.562.336, 67 euros), segons ha ex-
plicat el regidor d’Hisenda, Joan Car-
les Vidal.

Entre les inversions previstes per en-
gunay, Vidal ha destacat: la posa-
da en marxa i aplicació de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OMAC), que 
costarà 300.000 euros; el Museu de 
l’Oli de Vandellòs (400.000 euros); 
el menjador escolar a l’Hospitalet 
(800.000 euros); la construcció de 
la Biblioteca Pública-Teatre-Auditori 
(3.500.000 euros); el nou pavelló es-
portiu a la Zona Àster de l’Hospitalet 
(1.000.000 euros), la gespa artificial 
al Camp de l’Arenal (400.000 euros) 
i l’ampliació del cementiri de Masriu-
doms (100.000 euros), entre d’altres.

Tal com ha recordat el regidor d’Hi-
senda, a banda del pressupost propi 
de l’Ajuntament, les arques munici-
pals també aporten fons als pressu-
postos dels diversos organismes que 
depenen del consistori: els Patronats 
de Turisme, la Llar d’Infants, l’Escola 
de Música i els Mitjans de Comuni-
cació; IDETSA i Llastres Serveis Mu-
nicipals S. L. Amb aquestes aportaci-
ons, el pressupost global consolidat 
de l’Ajuntament puja a un total de 
23.118.540,41 euros.

En aquest apartat és remarcable l’in-
crement de les aportacions fetes per 
l’Ajuntament en els darrers 3 anys als 
dos patronats municipals relacionats 
amb la docència. Prova d’això és que 
aquest 2010 el 70,36% del pressu-
post del Patronat de l’Escola de Mú-
sica (274.630,20 euros) provindrà de 
les arques del consistori, mentre que 
al 2008 el percentatge de diners pro-
vinent de l’Ajuntament era del 58,34 
%. Una cosa semblant passarà amb el 
pressupost del Patronat de la Llar d’In-
fants: l’Ajuntament es farà càrrec del 
47,29% (272.262,51 euros), mentre 
que fa 2 anys la quantitat aportada 
pel consistori va ser el 34,35%. Això 
permetrà continuar aplicant unes 
quotes molt baixes a l’alumnat.

L’aportació que preveu fer l’Ajun-
tament al Patronat de Turisme tam-
bé serà elevada: 339.058,38 euros 

(el 88,08% del total del pressupost 
del patronat). D’altra banda, aquest 
2010, el Patronat Municipal d’Esports 
ha desaparegut com a ens gestor, tot i 
que continuarà existint com a marca-
organitzador de les activitats esporti-
ves al municipi, i ha estat substituït 
per la Societat Limitada Unipersonal 
Llastres Serveis Municipals, S. L (amb 
capital íntegre de l’Ajuntament). 

Aquesta societat, doncs, és ara l’en-
titat gestora dels serveis (inicialment 
esportius) i rebrà com a aportació de 

l’Ajuntament la quantitat de 419.681 
euros, exactament.

IDETSA (una S.A. creada per l’Ajun-
tament l’any 2000, per desenvolupar 
diverses accions de desenvolupament 
local. Des del març de 2009 té enco-
manada també la gestió d’algunes 
obres públiques promogudes pel con-
sistori), rebrà una aportació del con-
sistori per inversions de 7.344.327,75 
euros; i de 164.900 euros, per la prò-
pia activitat d’explotació de l’activitat 
de promoció econòmica.

El ple aprova uns pressupostos 
amb un alt nivell inversor

- La delegació a favor del Consell 
Comarcal del Baix Camp de la gestió 
del servei municipal d’abastament 
del servei d’aigua i del manteni-
ment del servei de clavegueram; 
així com del servei municipal de re-
collida, transport i tractament de la 
fracció vegetal.

- La delegació a favor de la Diputa-
ció de Tarragona (BASE-Gestió d’in-
gressos) de la recaptació de la taxa 
de recollida d’escombraries.

- El programa de participació ciuta-
dana del Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM), que regularà 
les formes de consulta i divulgació 
del POUM, els mitjans d’accés de la 
ciutadania als documents del pla i 
la prestació d’assistència tècnica per 
l’equip redactor.

Altres acords de ple 
destacats 

Desembre 2009
La Revista
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Entre els projectes 
previstos per aquest 2010 

hi ha l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, el Museu 

de l’Oli, la biblioteca-
teatre auditori i un nou 
pavelló a la zona Àster  

Aportació 

dels ciutadans 

per cada euro 

de pressupost 

municipal

Any 2008: 0,14

Any 2009: 0,15

Any 2010: 0,13

Sense endeutament
El regidor d’Hisenda també ha fet 
referència al deute viu consolidat 
a data 31 de desembre de 2009 
de l’Ajuntament i IDETSA, que és 
de 40.609,62 euros; i a la càrrega 
financera bruta consignada 
per l’any 2010: 67.722,26 euros 
(un 0,32% del pressupost de 
l’Ajuntament).

Pressupostos pel 2010

Pressupost Ingressos Transferències internes Pressupost consolidat %
Ajuntament 21.223.256,21 €  21.223.256,21 € 91,80%
OA Turisme 384.958,38 € 339.058,38 € 45.900,00 € 0,20%
OA Llar d’Infants 575.774,51 € 272.262,51 € 303.512,00 € 1,31%
OA Escola de Música 390.346,40 € 274.630,20 € 115.716,20 € 0,50%
OA Mitjans de comunicació 323.835,89 € 310.615,89 € 13.220,00 € 0,06%
IDETSA 7.914.227,75 € 7.509.227,75 € 405.000,00 € 1,75%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.431.617,00 € 419.681,00 € 1.011.936,00 € 4,38%
Total  32.244.016,14 € 9.125.475,73 € 23.118.540,41 € 100,00%
    
Pressupost Despeses Transferències internes Pressupost consolidat %
Ajuntament 21.223.256,21 € 9.125.475,73 € 12.097.780,48 € 52,33%
OA Turisme 384.958,38 € 0,00 € 384.958,38 € 1,67%
OA Llar d’Infants 575.774,51 € 0,00 € 575.774,51 € 2,49%
OA Escola de Música 390.346,40 € 0,00 € 390.346,40 € 1,69%
OA Mitjans de comunicació 323.835,89 € 0,00 € 323.835,89 € 1,40%
IDETSA 7.914.227,75 € 0,00 € 7.914.227,75 € 34,23%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.431.617,00 € 0,00 € 1.431.617,00 € 6,19%
Total Agregat  32.244.016,14 € 9.125.475,73 € 23.118.540,41 € 100,00%

INGRESSOS

INGRESSOS

DESPESES

DESPESES

Març 2010
La Revista



4

Tot i la crisi econòmica que s’està patint a 
nivell mundial, tenim motius per ser po-
sitius aquest 2010.  I dic això, perquè en 
aquest exercici econòmic, cada veí només 
haurà d’aportar al pressupost de l’Ajunta-
ment  465,04 euros en concepte d’impos-
tos directes; i perquè al nostre municipi les 
promeses fetes s’estan complint i no hi ha 
hagut cap aturada pel que fa a la realitza-
ció dels projectes inclosos dins el progra-
ma de govern.

Així, a data de 31 de desembre de 2009, 
de les 136 accions previstes per aquesta 
legislatura, ja se n’han executat 63, és a 
dir el 46%; mentre que n’hi ha 50 en curs 
(el 37%) i només en falten  per iniciar 23 
(el 17% del total).

No van al mateix ritme, malauradament. 
els projectes dependents de la Generalitat 
de Catalunya (m’estic referint, per exem-
ple, als Serveis Socials, als habitatges de 
protecció oficial ,  a l’ampliació del CAP i 
altres), que a hores d’ara continuen atu-
rats. Si a això li afegim la minsa inversió 
que està fent la Generalitat a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, el cert és que no 
tenim gaires raons per estar satisfets amb 
el govern català.

Entre les inversions previstes per l’adminis-
tració catalana per aquest 2010 hi ha les 
obres de millora de la carretera C-44, en-
tre l’Hospitalet de l’Infant i Móra la Nova. 
Aquestes obres no estan destinades so-
lament al nostre municipi, o és que per 
aquesta via només hi transitem els veïns 
d’aquí? A més, la Generalitat  no  ha atès 
els nostres suggeriments de millorar els 
accessos als nuclis de Vandellòs, Masbo-
quera i Masriudoms.

Tampoc és tan ‘generosa’ la inversió de 
3 milions d’euros, que segons el grup 
municipal del PSC deia en el seu darrer 
article d’opinió, el govern català destina-
rà a acabar la urbanització ‘Camí de la 
Porrassa’. Aquesta quantitat no és ben 
bé la real, perquè l’Institut Català del Sòl 
(INCASÒL) només és propietari del 10% 
de la urbanització i es repercuteixen i es 
fan pagar a la resta de propietaris tots els 
costos. Per tant, la inversió de la Genera-
litat pròpiament dita és en aquest cas és 
molt inferior.

Per tot plegat creiem, doncs, que ens con-
vé un canvi de color polític en el Govern 
de Catalunya i  desitgem que CiU torni a 
estar al capdavant de l’administració ca-
talana. D’aquesta manera, aconseguirem 
que el nostre municipi  rebi un tracte just i 
podrem avançar amb els temes pendents 
des de fa temps. En aquest sentit, pensem 
que l’alcalde de Vila-seca , l’actual presi-
dent de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, el nou candidat de CiU a les elec-
cions autonòmiques per la demarcació de 
Tarragona, és la nostra millor aposta. Con-
fiem en les seves grans qualitats ja demos-
trades i en tornar a recuperar el govern 
de la Generalitat per actuar amb el seny 
i l’actitud positiva que ens mereixem tots 
els catalans.

Visiteu el nostre web: www.ciuvh.cat

Oposició constructiva

Els socialistes estem a l’Ajuntament per a mi-
llorar la qualitat de vida dels veïns del munici-
pi. Considerem que des de l’oposició també 
podem ajudar a administrar millor els recur-
sos municipals. Això és el que intentem fer 
sempre: quan donem suport a les propostes 
de CiU, quan critiquem la seva gestió, i quan 
plantegem propostes. 

L’any 2009, per fi, CiU va elaborar el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). El seu com-
pliment també és un objectiu del grup so-
cialista: perquè recull moltes propostes del 
nostre programa i perquè, si s’aconsegueix, 
serà bo per als veïns, que és el més impor-
tant. El pressupost de 2010, aprovat el 23 
de desembre, segueix les directrius del PAM. 
Tenim que lamentar que CiU no ha volgut 
que l’oposició poguéssim participar en la se-
va elaboració. Solament una de les peticions 
que vam fer a la Comissió d’Hisenda va ser 
atesa. Al Ple, vam tornar ha exposar que feia 
falta més dotació econòmica destinada: a la 
creació d’ocupació, als emprenedors, a l’es-
talvi energètic, i a l’aprofitament de l’ener-
gia eòlica i solar. Vam fer vuit propostes, una 
d’elles pagar la Seguretat Social durant sis 
mesos si se incrementa la plantilla.

El pressupost consolidat de l’Ajuntament, 
dels quatre Patronats i de les dues Societats 
Municipals és de 23,1 milions d’euros, amb 
un increment del 9% respecte al 2009 i una 
plantilla de 207 treballadors. El pressupost 
de l’Ajuntament és de 21,2 milions d’euros, 
amb un increment del 7%. Si fem la com-
paració dels ingressos de l’Ajuntament sense 
considerar els préstecs (2,2 milions d’euros 
de l’any 2009 no utilitzats i 3,2 milions d’eu-
ros d’enguany), l’increment dels ingressos 
és del 2%. Això, és un dels indicadors de la 
solvència econòmica de l’Ajuntament, que 
en un entorn econòmic molt dolent, segueix 
disposant d’uns ingressos molt importants, 
garantits principalment pels impostos de la 
indústria de generació elèctrica. 

Les despeses s’incrementen el 7%: les parti-
des de bens i serveis corrents ho fan l’11%; 
les de personal el 12%; i la inversió total 
(Ajuntament més IDETSA) és de 8,6 milions 
d’euros, el 40% del pressupost. Fent l’acu-
mulació de les despeses des de l’any 2007 
amb les dades disponibles avui, es compro-
va: que el dèficit acumulat per l’Hospitalet, 
que era de -782.443 euros a finals de 2009, 
es reduirà molt, quedant en -170.161 eu-
ros a finals de 2010; que Vandellòs té un 
balanç favorable de +594.006 euros; i que 
els dèficits de Masriudoms i de Masboquera 
s’incrementaran, quedant en -365.636 eu-
ros i en -35.055 euros. Hem demanat que 
aquests dèficits s’eliminin com més aviat mi-
llor.  A la votació del pressupost de 2010, 
vam optar per l’abstenció, perquè valorem 
positivament les inversions i part del treball 
fet però som crítics amb altres aspectes de 
la gestió de CiU.

Per acabar dues qüestions importants: quan 
es posaran en funcionament els dos Centres 
de Dia?, i quan l’Oficina Municipal d’Atenció 
al Ciutadà?

Pots accedir a la informació del grup munici-
pal socialista entrant a la nostra web: www.
pscvh.org 

Seria molt senzill començar aquest escrit fent 
referència a l’aprovació dels pressupostos per 
l’any en curs i referir-me a un reguitzell de 
bones voluntats i propostes compartides pels 
gairebé 365 dies que ens queden per esgotar 
l’actual legislatura. Penso, però, que seria injust 
amb els votants d’Esquerra i també poc clar 
amb la ciutadania no fer esment ni al Magat-
zem Temporal Centralitzat (MTC) que planteja 
el Govern espanyol aixecar en algun punt del 
territori estatal –al meu parer, dissortadament 
Ascó en té tots els números- ni tampoc al debat 
sobre el model energètic pels propers anys.

A títol personal, considero que tots els ciuta-
dans podem i hem dir la nostra al respecte. La 
gent que modestament ens sentim ecologistes 
i d’esquerres entenem, des de fa anys, que 
qualsevol anàlisi energètica que es vulgui con-
sensuar entre tots els agents del territori ha de 
passar abans per l’abandó progressiu de l’ener-
gia nuclear i ara, el no al MTC al Principat. La 
nostra solidaritat consuetudinària amb l’Estat 
Espanyol no s’ho mereix! Lluny d’ancorar-nos 
en la política del no a tot, hem de defensar l’efi-
ciència energètica com a proposta vàlida com 
també, i de forma paral·lela, l’opció de la plena 
separació de la nostra societat de la insosteni-
ble dependència del petroli.

La ciutadania, és a dir, l’home en sí; s’ha d’adap-
tar al planeta amb les energies renovables, ne-
tes i igualment rendibles tot introduint-se en el 
mercat i desenvolupant-se, juntament amb po-
lítiques d’inhibició per contaminació de petroli 
i carbó, que reforçaran aquelles fòrmules amb 
un menor cost social i mediambiental. 

L’energia eòlica, per exemple, va batre el 24 de 
febrer d’enguany el seu propi rècord en gene-
ració d’electricitat: 12902MW. Malgrat això, 
no tota l’energia neta i renovable que ens va 
proporcionar aquell dia va poder-se aprofitar. 
La manca de flexibilitat de les centrals nucle-
ars per modular la seva producció atenent a la 
demanda va obligar a Red Elèctrica Espanyola 
(REE) a ordenar l’aturada de centenars d’aero-
generadors que funcionaven correctament.

Posant només això com a mostra, no és cap 
disbarat afirmar amb rotunditat que  l’energia 
nuclear és actualment el major obstacle que 
trobem per l’aprofitament de l’energia reno-
vable que ja està disponible. Personalment, 
crec que tant les institucions com els estaments 
democràtics, els loobies econòmics i la nostra 
societat, han de començar a reflexionar serio-
sament sobre la urgència d’avançar el calendari 
de tancament de les centrals nuclears per tal de 
poder aprofitar totalment les diferents renova-
bles en funcionament. Són aquestes darreres 
les que estalvien CO2 en substituir a les centrals 
tèrmiques i també, de retruc, diners a les nos-
tres butxaques.

Esperem que aquest mes de juny, el Govern 
central en el nou pla d’energies renovables 
amb objectius pel 2020 no amagui més el cap 
sota l’ala. Hauria de fer un pas definitiu i ferm 
cap a les energies alternatives i deixar de posar 
límits i controls excessius a la quantitat de po-
tència renovable que es pugui instal·lar arreu; i 
allunyar-se també, d’aquest exagerat protecci-
onisme vers els interessos de les empreses elèc-
triques com fa en l’actualitat donant un suport 
exagerat a les centrals tèrmiques.

La darrera enquesta de preocupacions 
dels catalans senyalava els tres primers 
elements de malestar, que eren l’atur i 
la precarietat laboral, la immigració i la 
economia. La política i els polítics ocu-
pen el quart lloc en el rànquing. 

Ara bé, jo em pregunto: Qui són els 
responsables de legislar? Qui són els  
responsables que, segons l’opinió po-
pular, hi hagi aquells aspectes nega-
tius?

No seran els polítics, els qui amb la se-
va inoperància, negligència o manca 
de capacitats en són els principals res-
ponsables?

Els polítics i les organitzacions a les 
quals pertanyen, els partits, tenen un 
paper fonamental dins un estat de-
mocràtic i de dret, però entenc que 
el gran problema és que molts d’ells 
viuen d’esquena a la realitat i només 
tiren endavant els seus projectes, que 
encertats o no, són els seus. Els dels al-
tres, malgrat siguin millors els obvien,  
per això molts d’aquestos partits s’han 
convertit en maquinàries electorals, i 
malauradament l’únic que els interessa 
és aconseguir el poder, per poder im-
posar les seves idees i projectes, i així 
ens trobem en un bucle, atir-se’n.   Els 
ciutadans importem ben poca cosa al 
poder que ells ostenten i representen, 
els ciutadans som un vot, un vot que 
els pot donar el poder.

I ja que parlem d’això vull fer una refle-
xió. A tots els veïns i veïnes d’un poble 
ens agrada que la vila millori, es faci 
gran... Però de vegades no ens aturem 
a pensar el que comporta aquella mi-
llora, quin preu s’ha de pagar a canvi 
d’augmentar el nombre d’habitants, 
de la expansió urbanística, etc. Només 
cal repassar la premsa de les últimes 
setmanes, dels últims mesos i veurem 
en quins problemes es troben molts 
pobles de Catalunya. 

Bé, tornant a agafar el fil de les mi-
llores, m’agradaria que penséssiu en 
una cosa. Crec que tots els veïns es 
mostren, si més no,  satisfets o indife-
rents amb la construcció de l’auditori 
a L’Hospitalet, però, la gran pregunta 
és: Millorarà molt la vida quotidiana 
dels ciutadans amb aquesta obra? En 
una situació de crisi generalitzada, és 
bo fer aquestes ostentacions, gastant-
nos al voltant de sis milions d’euros? 
O l’haguéssim pogut deixar per més 
endavant?

Bé, és una obra d’aquelles que es fan 
per donar-me la raó en el que he dit 
anteriorment. És una obra que repre-
sentarà la culminació d’una legislatura, 
que segons les previsions s’inaugurarà 
en campanya electoral, en definitiva, 
és una obra que serveix exclusivament 
als polítics i als seus interessos.

Molta salut i molta sort per a tothom.

esquerra

J. Carles 
Vidal 
Fuster

Germán 
Garcés 
Martínez

Xavier 
Samarra
Margalef

Francisco 
A. Morán 
Sabaté 

Parlen els portaveus municipals

Positius! Per un nou model 
energètic!

Per pensar-hi

O
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ó
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La carretera de València a Barcelona fou 
construïda a la primera meitat del segle 
XIX i va arribar a l’Hospitalet l’any 1806. 
Dins del nostre terme, tenia l’escull del 
Coll de Balaguer, no només per la dificul-
tat orogràfica, sinó pel perill d’assalt dels 
bandolers. Prop del castell de Sant Felip 
hi havia el portatge, és a dir, el lloc de pa-
gament dels drets dels qui passaven en 
carro per la carretera. Els veïns del muni-
cipi  quedaren eximits de pagar el dret de 
portatge a partir de 1842, perquè una llei 
disposava que quedessin lliures d’aquest 
impost els veïns dels termes municipals 
on  estava situat el portatge.

Per aquesta carretera hi va circular el pri-
mer  servei de diligència-correu establert 
a Espanya a partir de 1818. El viatge 
entre Barcelona i València  durava uns 
tres dies, els seients interiors costaven 19 
duros i els exteriors 15, per tot el viatge. 
Els carruatges disposaven de 8 seients 
interiors i dos d’exteriors. L’any 1819, va 
començar el servei dels cotxes de missat-
geries; feien el viatge en cinc dies i mig i 
sols cobraven 8 duros per seient. Aquests 
serveis, amb diverses variacions i patint 
moltes vegades l’assalt dels bandolers 
en el feréstec Coll de Balaguer, van durar 
fins l’any 1865 en què fou inaugurat el 
ferrocarril cap a  València.

La construcció de la línia fèrria entre 
Tarragona i València es va aprovar l’any 
1856 i fou inaugurada el 1867. Per una 
carta del diputat republicà Estanislau Fi-
gueras a Francesc Jardí (“Serveri” de Ti-
vissa) sabem les gestions que va fer per la 
ubicació de l’estació a l’Hospitalet: “El Sr. 
Campo, concesionario y constructor de 
la vía férrea de Valencia a Tarragona me 
informa que se pone la estación de Hos-
pitalet donde vosotros y los de Vandellós 
deseábais”.

Aquest ferrocarril va representar una mi-
llora fonamental per les comunicacions 

del municipi, ja que posava a l’abast dels 
viatgers les Terres de l’Ebre, però molt 
especialment Tarragona i Barcelona. El 
viatge fins a Barcelona que en carro o 
tartana podia durar uns quants dies, ara 
es podia fer en unes poques hores, molt 
més barat i amb molta més comoditat. 
També a l’estació de l’Hospitalet hi va ha-
ver moll de càrrega, la qual cosa va faci-
litar el transport de mercaderies de gran 
pes. Des de l’estació s’exportaven els bo-
cois de vi, d’aiguardent  i de mistela.

Un altre projecte important  de comuni-
cació  interna dins del municipi fou la car-
retera de l’Hospitalet a Móra. L’any 1862  
bona part dels pobles de la Ribera d’Ebre 
van demanar conjuntament la construc-
ció d’aquesta carretera. Els tràmits ofici-
als es van allargar, malgrat les gestions 
realitzades pel diputat república Estanis-
lau Figueras. Finalment, però, en el breu 
període que Figueras fou President de la 
República, l’any 1873, fou aprovat defi-
nitivament aquest projecte. Les obres es 
van inaugurar  l’any 1884.

Un cop acabada aquesta carretera, s’es-
tablí un servei de diligències entre Móra 
la Nova i l’Hospitalet. Aquest servei l’ofe-
rien Antoni Llaó Pujol, àlies “el Nano”, 
de l’Hospitalet i Josep Micola, àlies “el 
Biscorner”, de Tivissa”. Entre les dues 
empreses s’establí una forta compe-
tència de preus, fins el punt de no fixar 
preus per al passatge, acceptant la volun-
tat dels viatgers.

Com que el trajecte era llarg, a Vande-
llòs es feia parada per dinar, en una casa 
de planta baixa, al costat de la carretera, 
que era coneguda com l’“Estació”. Allí 
descansaven els animals i els servien el 
menjar la Sra. Rosa Pascual. Aquest ser-
vei va ser continuat per la seva filla, Clo-
tilde Serra Pascual, i el gendre, Andreu 
Bargalló Gil. També solien fer  parada a 
l’hostal de Fatges, situat a la vora de la 

carretera on la família de ca “ l’Asidro” 
oferia begudes.

En inaugurar-se, l’any 1891, el ferrocar-
ril dels Directes (de Reus a Saragossa), 
les diligències foren suprimides i substi-
tuïdes per dos serveis amb tartana: una 
de Vandellòs a l’Hospitalet, a càrrec del 
“Nano”; i l’altre de Tivissa, a l’estació de 
ferrocarril de Móra la Nova, servit pel 
Biscorner.

A principis del segle,  la  crisi produïda  
per la fil·loxera va propiciar que d’altres 
carreters es dediquessin, de manera fur-
tiva, a fer la competència al Nano en 
aquest servei, la qual cosa motivava les 
corresponents denúncies per part de la 
guàrdia civil.

L’any 1904 van ser denunciats i sanci-
onats amb una multa de cinc pessetes 
Joan Marlès Sabaté i Josep Gil Saladié, 
“por dedicarse al transporte de viajeros 
con un carruaje y una caballería sin la  
competente autorización”.

L’any 1905 també realitzava aquest ser-
vei Josep Saladié Escoda, “Xalapa”, el 
qual era requerit per l’Ajuntament per-
què “presentara el alta de la industria 
de conducción de aiajeros que ejerce 
entre este pueblo y la estación férrea 
de Hospitalet”. Aquest mateix senyor, 
precisament, va ser multat l’any 1909 

per no pagar el corresponent impost de 
transports.

El servei devia ser tan poc lucratiu que 
Antoni Llaó “Nano”, el “tartanero” 
oficial, va ser amonestat al1909 i 1911 
perquè no pagava ni la “contribución 
industrial ni la patente de transportes’.

L’any 1918 va començar a fer el trans-
port de viatgers des de l’estació de 
l’Hospitalet fins a Vandellòs, Josep Esco-
da Bordera, “Taverneta”. Aquest trajec-
te el realitzava amb una tartana  i el ser-
vei estava adreçat especialment  als seus 
clients de la fonda que tenia al carrer E. 
Figueras, cantonada amb el C/de Baix.

El transport de viatgers pel nostre mu-
nicipi va experimentar un canvi  radi-
cal quan, l’any 1925, Josep Gil Vernet, 
“Torrero”, va  inaugurar el servei d’au-
tobusos des de Tivissa fins  a Reus, de la 
qual cosa parlaré en un proper article.

El transport de viatgers al 
municipi, des de la meitat del 
S.XIX fins a la Guerra Civil

Per la seva situació estratègica dins del 
corredor del Mediterrani, el nostre municipi 

sempre ha disposat d’unes bones vies de 
comunicació. Ja va ser travessat prop del 

litoral per la Via Augusta romana 

Fons
- Arxiu municipal
- Màrius Bru, “Història de la vila de 
Tivissa i els seu territori antic”.
- Fotografies:  la de Fatges, Pilar 
Abella; i la de l’Estació de Vandellòs, 
Pepita Bargalló Sancho

Joan M. Vernet i Borràs

Vista de Fatges als anys 50, amb l’hostal en primer terme.

Entrada de l’Estació de Vandellòs als anys 60

Episodis de la nostra història
Març 2010
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L’Ajuntament s’ha gastat 
gairebé 22.000 euros en 
arranjar els desperfectes 
causats per la neu

La intensa nevada que va començar a caure el pas-
sat 8 de gener va provocar nombrosos desperfectes 
al nostre municipi. Per aquest motiu, tant la brigada 
municipal com els empleats de les empreses que es 
van haver de contractar per dur a terme les correspo-
nents tasques d’arranjament van treballar de valent 
durant aquests dies.

En total, l’Ajuntament va haver de destinar a aquestes 
tasques prop de 22.000 euros. Aquests diners són el 
que va costar la contractació d’empreses especialitza-
des en aquestes feines, les 80 hores extres que es van 
haver de pagar als integrants de la brigada municipal 
i els treballs realitzats a la zona rural del municipi. I és 
que es va haver d’actuar als carrers, però també als 
camins, perquè molts dels accessos a aquestes vies 
van quedar tallats i van caure molts arbres. A més,es 
van haver de netejar dipòsits i pous d’aigua.

Més obres enllestides

Les obres de reurbanització dels nuclis antics 
de Vandellòs i de l’Hospitalet de l’Infant, que 
s’han finançat amb els diners del primer Fons Estatal 
d’Inversió Local, ja s’han acabat. Aquests treballs han 
costat 1 milió d’euros i han afectat els 2 carrers que 
apareixen a les fotografies i també els carrers Major, 
Galera i Estació de l’Hospitalet; i els carrers de Santa 
Marina, de les Flors, Sant Isidre, Sant Jaume i de les 
Sorts de Vandellòs.

Amb l’arribada de l’any nou, podem veure 
ja com han quedat alguns dels treballs que 
es van iniciar en el 2009 i que estan pràcti-
cament o totalment acabats. Ens estem re-
ferint, en concret, a les obres de construcció 
de les noves naus per a la brigada municipal; 

Per millorar el sistema de clavegueram de la part alta 
de l’Hospitalet, situada aproximadament entre el carrer 
Baix Camp i la via del tren, s’ha instal·lat ja un col·lector 
entre el carrer Major, Plaça Catalunya, Via Augusta, carrer 
del mar i carrer de les Acàcies. Aquestes obres han tingut 
un cost d’uns 120.000 euros

La llar d’infants ‘Sol i Vent’ disposa ja de 2 aules més 
amb els seus respectius serveis, a l’ala dreta de l’edifici. 
Així doncs, s’ha acabat ja la primera fase del projecte 
d’ampliació d’aquest centre escolar. Aquesta part té una 
superfície de 182 metres quadrats, amb porxos i patis in-
closos i el seu pressupost és de més de 300.000 euros.

Al costat del Viver d’empreses trobareu els 2 magatzems 
que s’han construït per a la brigada municipal: un de 1.477 
metres quadrats, on es guardaran els vehicles, les carrosses 
dels Reis, els passos de la Setmana Santa i el material més 
voluminós; i un altre de 774 metres quadrats, que s’utilitzarà 
per la brigada, pel menjador, els lavabos, els vestuaris i les 
oficines.  Han costat 1 milió d’euros, aproximadament.

Les obres de rehabilitació de l’edifici on antiga-
ment se celebrava el ball de la festa Major de Mas-
boquera també són ja història. Ben aviat, quan esti-
guin instal·lats els mobles, els veïns podran disposar 
ja d’un consultori mèdic de 58 metres quadrats, amb 
2 sales i un servei; i d’un magatzem municipal de 40 
metres quadrats.

Ja es pot veure el resultat de diversos 
treballs que van començar l’any passat

La Policia Local va fer més d’una desena 
d’intervencions a causa del fort vent 

El fort vent que va bufar el 14 de gener va obligar a la Policia Local de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a fer una desena d’intervencions, 
després de rebre diverses trucades pels danys causats al municipi. Els 
dies posteriors a aquesta ventada, també va haver de realitzar nombro-
ses actuacions vinculades, per exemple, als desplaçaments dels conte-
nidors.

L’incident més destacat va tenir lloc a l’estació de trens de l’Hospitalet 
de l’Infant, on dos ferrocarrils es van quedar aturats a conseqüència del 
trencament de la catenària, que va obligar a tallar la línia fèrria entre 
l’Hospitalet de l’Infant i Cambrils. Dos agents d’aquest cos policial es 
van personar fins a aquest lloc per estar a disposició dels passatgers i 
procurar que no hi hagués cap tipus de conflicte. 
La Policia Local també va haver d’actuar a l’Hospitalet davant la caiguda 
de diversos arbres, anuncis publicitaris i cartells d’obres; i els avisos de 
risc de caiguda de diferents objectes, com ara fanals o senyals de tràn-
sit, segons va informar el cap d’aquest cos policial, Jordi Jiménez.

Es retira del 
mercat una 
trentena de 
joguines 

D’altra banda, La Policia Lo-
cal de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant  i la inspectora de 
Consum del Consell Comarcal 
del Baix Camp, Eva Cabré, en 
col·laboració amb l’Agència 
Catalana del Consum, va 
dur a terme una campanya 
d’informació i inspecció sobre 
la normativa que han de com-
plir les joguines i garlandes na-
dalenques als 4 establiments 
del nucli de l’Hospitalet de 
l’Infant on es venen aquests 
articles. 
Arran d’aquesta campanya 
prèvia al Nadal, es van reti-
rar del mercat un total de 32 
productes que es consideren 
insegurs. 
El passat 10 de desembre va 
ser la primera vegada que es 
va realitzar una campanya 
d’aquest tipus a l’Hospitalet 
de l’Infant. La idea és repetir 
aquesta actuació, cada any, 
abans del Nadal.

Març 2010
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a l’ampliació de la llar d’infants ‘Sol i Vent’; a la 
rehabilitació de la Sala de la Germandat de Mas-
boquera; a la reurbanització de diversos carrers 

dels nuclis antics de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant i a la millora del sistema de clavegue-
ram de la part alta de l’Hospitalet.
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Els alumnes del CEIP Mestral i de la llar d’infants ‘Sol i Vent’ de l’Hospitalet 
de l’Infant disposaran el curs vinent d’un nou menjador escolar. L’empresa 
adjudicatària de les obres, Constructora Incoex BS,  ha iniciat els treballs 
de construcció aquest mes de març

L’institut aconsegueix el 
distintiu d’Escola Verda
L’IES Berenguer d’En-
ten ça de l’Hospi talet 
de l’Infant ha aconse-
guit el distintiu d’Es-
cola Verda, consistent 
en un certificat de la 
Generalitat de Cata-
lunya i una placa per 
col·locar en el centre, 
que té una validesa de 3 anys.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en 
col·laboració amb el Departament d’Educació, ha atorgat 
aquest reconeixement a l’institut després de valorar favora-
blement la feina realitzada per aquest centre en matèria de 
medi ambient en els últims 3 anys.

Durant aquest temps, l’IES Berenguer d’Entença ha dut a 
terme un programa d’innovació en medi ambient, en el 
marc del qual ha organitzat un gran nombre d’activitats 
adreçades a tots els alumnes del centre amb l’objectiu 
d’afavorir el seu coneixement del medi natural i de cons-
cienciar-los sobre la importància de la sostenibilitat.

Es tracta d’aixecar en un termini de 
4 mesos, un edifici de  planta bai-
xa, compost per un vestíbul, cuina, 
sala de menjador, sala polivalent i 
banys, de 347,87 metres quadrats 
de superfície. Aquest edifici estarà 
situat entre el CEIP Mestral i el pave-
lló cobert i costarà uns 695.000 eu-
ros. La nova construcció substituirà 
els 3 mòduls prefabricats que actu-
alment acullen aquest servei, ubicats 
al costat de l’Escola Municipal de 
Música. En aquestes aules mengen 
en aquests moments entre 80 i 90 
alumnes del CEIP Mestral cada dia.

El nou menjador, a diferència de l’exis-
tent fins ara, tindrà cuina. Això com-
portarà no només ‘una millora de la 
qualitat del menjar, sinó també un in-
crement dels usuaris, perquè els alum-
nes de la llar d’infants ‘Sol i Vent’ també 
es podran beneficiar d’aquest servei’, 
segons ha explicat la regidora d’Ense-
nyament, Maria Teresa Boquera. 

L’edil ha recordat que l’espai que 
ocupa l’actual menjador escolar 
s’utilitzarà per ampliar l’escola de 
música i alhora com a local d’assaig 
per a les entitats musicals. Així ho 
va decidir l’Ajuntament, tenint en 

compte els resultats del procés de 
participació ciutadana per a la millo-
ra i ubicació dels equipaments soci-
oculturals al nucli de l’Hospitalet de 
l’Infant que es va dur a terme l’any 
passat

Nou menjador escolar

El consistori ha remodelat la paret i la pista que 
es fa servir per a jugar a frontennis al poble de 
Masriudoms. Gràcies a les obres que s’hi ha dut a 
terme, amb un import de 40.000 euros, els usu-
aris d’aquesta instal·lació poden jugar també ara 
a tennis en bones condicions, perquè la pista s’ha 
convertit en una pista de tennis de l’anomenada 
modalitat ‘green set’. Els treballs d’arranjament 
han inclòs també un canvi de la tanca perimetral.

A l’actualitat, els veïns del municipi disposen, 
doncs, de 5 pistes de tennis, 3 frontons i 3 pistes 
de pàdel, segons ha recordat el regidor d’Esports, 
Joan Carles Vidal.

L’Ajuntament ha instal·lat un parc infantil a la ur-
banització Infant, al costat de l’àrea d’esbarjo que 
va habilitar l’estiu passat. En aquesta parcel·la que 
fins aleshores s’utilitzava com a deixalleria, es va 
construir una pista, es va instal·lar una tanca pe-
rimetral nova, diversos bancs i papereres i enllu-
menat; i es va millorar la zona verda. Recentment 
s’han col·locat gronxadors i més bancs i papere-
res, tal com s’havia compromès a fer el consistori. 
Això ha costat uns 8.000 euros, segons ha expli-
cat el regidor d’Obres i Serveis, Braulio Conejo.

L’Ajuntament ha sol·licitat la inclusió de 5 projectes 
al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local (FEOSL).  Amb aquesta segona convocatòria 
del Fons Estatal d’inversió Local (FEIL), el municipi 
té a la seva disposició 611.131 euros que el con-
sistori ha decidit destinar a propostes relacionades 
principalment amb la protecció del medi ambient i 
la millora dels serveis. En concret a: 

1. La supressió de barreres arquitectòniques a l’edi-
fici de les Escoles i el Casal Municipal de Masbo-
quera, que té un import de 38.744 euros.

2. La contenció i neteja de talussos en una zo-
na verda pública de Masriudoms, valorada en 
48.137,46 euros.

3. La renovació de l’enllumenat públic a diversos 
carrers de l’Hospitalet de l’Infant, que té un cost de 
164.464 euros.

4 i 5. La millora de les xarxes d’abastament d’aigua 
potable i de sanejament del carrer Cometes (que 
té un pressupost de 141.825,52 euros) i del carrer 
la Torre a l’Hospitalet de l’Infant (per 217.959,80 
euros).

Segons s’estima, aquestes obres generaran l’ocu-
pació d’una trentena de persones. Cal tenir en 
compte que els contractes s’hauran de fer a tre-
balladors inscrits com a demandants de feina i que 
es donarà prioritat als desocupats de llarga durada. 
Totes aquestes obres hauran d’estar enllestides el 
31 de desembre del 2010.

Un total de 62 alumnes de l’Escola Mestral de l’Hospita-
let de l’Infant van visitar el 14 de gener la Casa de la Vila, 
acompanyats de la directora del centre, Angelina Barceló, 
i diverses mestres.

L’alcalde Josep Castellnou va rebre a aquests infants de 7 
anys que cursen 2on de primària i els va explicar les ca-
racterístiques del municipi, així com el funcionament de 
l’Ajuntament. En acabar la xerrada, el batlle va respondre 
a les preguntes d’aquest grup de nens i li va ensenyar les 
instal·lacions de la Casa de la Vila.

Un total de 534 alumnes de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant s’han beneficiat del programa de 
subvencions de llibres de text 2009-2010, posat 
en marxa per l’Ajuntament. El consistori ha desti-
nat, en concret, a aquest ajuts 45.242,22 euros. 
Recordem que les subvencions, que han cobert 
el 50% del preu dels llibres de text, estaven adre-
çades als alumnes dels centres públics d’ensenya-
ment infantil, primari i secundari del municipi que 
estiguessin empadronats al municipi des d’abans 
de l’1 d’abril de 2009. 

D’altra banda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de 
primària també han pogut acollir-se al programa 
de reutilització de llibres finançat igualment per 
l’Ajuntament (aquest curs el consistori s’ha gas-
tat 14.568,27 euros en llibres destinats a aquest 
programa). 

Adif ha licitat ja les obres de modernització de l’esta-
ció de l’Hospitalet de l’Infant, amb un pressupost de 
339.745 euros (IVA exclòs). Les principals actuacions 
consistiran en la millora de l’accessibilitat mitjançant 
la pujada de les dues andanes. A més, s’adaptaran 
els passos entre andanes a persones de mobilitat 
reduïda; es col·locaran marquesines-refugi per in-
crementar les condicions de confort dels usuaris; 
i s’instal·larà enllumenat nou. També es millorarà 
l’edifici de viatgers, segons ha informat Adif.

Tal com es va acordar en una Junta de Govern Local 
del mes de febrer, l’Ajuntament ha demanat la mà-
xima celeritat en l’execució d’aquests treballs, donat 
que tant l’edifici com l’entorn es troben en un estat 
molt degradat des de fa temps.

S’ha remodelat la 
pista de frontennis 
de Masriudoms

Nou parc infantil a la 
urbanització Infant

5 projectes a finançar pel 
segon Fons Estatal

Una seixantena d’alumnes 
visita la Casa de la Vila S’han subvencionat els 

llibres de text de més de 
500 escolars

Licitades les obres de 
millora de l’estació

Aquest mes de març s’ha començat a construir l’edifici 

Març 2010
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ZONA ESTACIÓ I NUCLI ANTIC

ZONA PORT

La recent 
urbanització de 
nous sectors al 

nucli urbà de 
l’Hospitalet de 

l’Infant  ha donat 
lloc  a què en  

en determinats 
punts del poble 

es produeixin  
petits conflictes 
de trànsit, o que 

calgui regular 
la vialitat dels 

carrers.  

Continua al plànol de la dreta

Març 2010
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En marxa el Pla de Seguretat 
Viària del municipi 

ZONA NORD-EST

Per donar resposta a aquesta 
problemàtica, l’Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha encarregat un estu-
di de regulació del trànsit en 
aquest nucli. Paralel·lament, 
el consistori ha signat un 
conveni amb el departament 
d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya per tal d’elaborar 
el Pla de Seguretat Viària.  
Ambdós documents han de 
servir per definir els sentits 
de circulació dels carrers, les 
zones d’aparcament, la jerar-
quia viària, i les zones amb 
un índex real o perceptiu de 
perillositat viària (on caldrà 
implementar mesures per a 
incrementar la seguretat i re-
duir accidents de trànsit). En 
aquest sentit, el Pla de Segu-
retat Viària tindrà en especial 
consideració els carrers que 
envolten els equipaments 
educatius.   
 
A la pàgina web de 
l’Auntament (www.vande-
llos-hospitalet.cat) podeu tro-
bar informació sobre aquesta 
primera proposta de vialitat, 
així com una petita enques-
ta per tal que pugueu opinar  
sobre aquests temes.  

Continua del plànol de l’esquerra

Març 2010
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“Arribo molt il·lusionat ja que serà una 
experiència nova per mi tant a nivell pro-
fessional com personal”, han estat les se-
ves primeres paraules només instal·lar-se 
en el seu nou despatx. Fins ara, ha estat 
al capdavant del magatzem de residus de 
baixa i mitja activitat de El Cabril, situat 
en l’entorn muntanyós de Sierra Albarra-
na, Còrdova. 

Carlos Pérez Estévez es va llicenciar en 
Química a la Universidad de Salamanca 
i va començar la seva activitat professio-
nal en la Junta de Energía Nuclear ocu-
pant els càrrecs de cap de projectes de 
tractament de residus radioactius i com-
bustibles irradiats i cap del programa de 
desmantellament d’instal·lacions nuclears 
i radioactives. Posteriorment va incorpo-
rar-se a l’empresa Eurochemic (Bèlgica) 
on va participar en el tractament i condi-
cionament de residus radioactius i en el 
desmantellament de la planta de repro-
cés de combustible irradiat. Un cop fina-
litzat aquest projecte, va tornar a Espanya 
per fer-se càrrec de diferents treballs de 
desmantellament que havia de du a ter-
me ENRESA, Empresa Nacional de Resi-
dus Radioactius. 

Al llarg dels anys en què ha vingut col-
laborant amb ENRESA s’ha ocupat del 
desmantellament i clausura de la fàbrica 
d’urani d’Andújar (Jaén) i de nombroses 
mines d’urani a Extremadura i Andalusia. 

A més a més, participa com a assessor de 
diverses institucions internacionals entre 
les quals destaca el Departament d’Ener-
gia dels Estats Units per a la Restauració 
Ambiental de la Mineria d’Urani. També 
assisteix als principals congressos inter-
nacionals de gestió de residus i desman-
tellament.

Més enllà dels reptes tècnics que supo-
sen aquestes activitats, Carlos Pérez, s’ha 
trobat que “un dels aspectes més compli-
cats de treballar en el sector és fer que la 
societat ens entengui”. Per aquest motiu, 
“la transparència, una obligació i com-
promís d’ENRESA, també és la meva vo-
cació i espero comptar amb la complicitat 
del territori”. 

El desmantellament de Vandellòs I va ser 
pioner a Espanya i a la resta del món i ha 
esdevingut la referència a l’hora de disse-
nyar futurs projectes de clausura d’instal·-
lacions nuclears i radioactives. L’èxit de 

la tasca que ENRESA ha realitzat fins al 
moment fa que el nou director del Cen-
tre Tecnològic Mestral es plantegi el seu 
treball amb una “línia de continuïtat amb 
el que s’ha fet fins ara, donant-li rellevàn-
cia al Centre Tecnològic Mestral, ja que 
considero que és una bona col·laboració 
amb la Universitat Rovira i Virgili, en la 
qual surten beneficiades les dues enti-
tats”. Aquesta col·laboració que suposa 
el finançament de cinc projectes anuals 
per desenvolupar activitats d’investigació 
aplicada ha aconseguit des de l’any 2004, 
quan es va posar en marxa, importants 
avenços. Entre ells destaca el disseny d’un 
robot que automatitza els treballs de ca-
racterització radiològica de paraments ja 
aplicat en el desmantellament d’un reac-
tor experimental del Ciemat (Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambi-
entales y Tecnológicas, Madrid) i tindrà 
un gran protagonisme en el desmantella-
ment de la central nuclear José Cabrera 
(Guadalajara) que s’inicia tot just aquest 
any. Per al proper any les línies d’inves-
tigació que s’engegaran des del Centre 
Tecnològic Mestral s’adreçaran a la detec-
ció d’estructures ocultes en terres i parets, 
la modelització dinàmica de l’atmosfe-
ra del calaix del reactor o la continuació 
del projecte d’adaptació dels sistema de 
gestió de qualitat i medi ambient a la pe-
tita empresa en l’àmbit del desmantella-
ment. 

Entre les activitats de control de l’etapa 
de latència del calaix del reactor, Carlos 
Pérez dirigirà aquest any la prova d’es-
tanqueïtat, en la qual es comprovarà ex-
haustivament que l’estructura interior es 
manté completament aÏllada de l’exterior. 
També es realitzarà un simulacre del pla 
d’emergència interior, que serà supervisat 
pel Consell de Seguretat Nuclear.

Mentre planifica aquestes activitats i mol-
tes altres més, Carlos Pérez espera adap-
tar-se ràpidament a la vida en L’Hospitalet 
de l’Infant, on resideix. El primer que ha 
fet és donar un tomb pel poble i com-
provar que aquí, podrà gaudir de llargues 
passejades, una de les seves aficions. A 
més, diu: “La meva família està encanta-
da que visqui al costat del mar i vindran a 
visitar-me molt sovint”. 

El Centre Tecnològic Mestral 
compta amb un nou director

Avalat per una dilatada 
trajectòria professional 

en el desmantellament i 
clausura d’instal·lacions 

radioactives, Carlos 
Pérez Estévez ha 

agafat les regnes de la 
instal·lació Vandellós I 

en substitució de Manuel 
Rodríguez Silva, que 

assumirà la direcció del 
desmantellament de 

la central nuclear José 
Cabrera d’Almonacid de 

Zorita (Guadalajara). 

Es tracta de Carlos Pérez Estévez, fins ara director del magatzem El Cabril
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Coincidiendo con la finalización de 
mi etapa como director de la Insta-
lación Vandellós I, creo oportuno 
utilizar esta tribuna para despedir-
me de todas aquellas personas del 
municipio con las que he colabora-
do de un modo u otro durante los 
últimos años y hacer una reflexión 
final sobre la trascendencia del tra-
bajo que, entre todos, hemos reali-
zado en el desmantelamiento de la 
C.N. Vandellós 1. 

Toda sociedad responsable debe 
hacerse cargo de los bienes que 
han estado a su servicio, cuando 
éstos acaban su vida operativa, se-
an éstos un coche, un frigorífico, 
una radio o una central nuclear, de 
modo que se traten adecuadamen-
te sus componentes contaminantes 
y se reciclen los que no lo son, evi-
tando así daños al medioambien-
te y reduciendo en la medida de lo 
posible el consumo de nuevos re-
cursos productivos.

Con la mente puesta en este ob-
jetivo, el desmantelamiento de la 
C.N. Vandellós I y los trabajos de 
investigación que se han desarro-
llado hasta el momento a través del 
Centro Tecnológico Mestral, han 
permitido la consolidación de una 
nueva actividad industrial cuyos 
métodos y tecnología constituyen 
una referencia internacional y que 
nos capacitan como sociedad pa-
ra acometer con solvencia futuros 
desmantelamientos.

Satisfecho por haber aportado mi 
granito de arena a este fin y agra-
decido por vuestra hospitalidad, 
inicio una nueva etapa en el des-
mantelamiento de la C.N. José Ca-
brera, donde siempre tendremos 
presente a Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, a sus gentes y a todo lo 
que hemos construido juntos. 

Un abrazo, 
Manuel Rodríguez Silva

Març 2010
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Aquestes iniciatives van donar els seus 
fruits: Així, l’alcalde de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Josep Castell-
nou; i el regidor de Joventut, Benestar 
Social i Festes, Francesch Blanc, van lliu-
rar el passat 16 de febrer 4.200 euros a 
Intermón Oxfam.

Dos representants d’aquesta ONG a 
Tarragona: la secretària del comitè, 
Caterina Esquius; i el responsable de 
formació, Albert Lanceta; van rebre a 

la Casa de la Vila aquest donatiu, que 
anirà destinat a ajudar Haití, després 
del terratrèmol.

Era la quantitat de diners provinent de 
la jornada solidària plena d’activitats 
anomenada ‘Acció humanitària SOS 
Haití’; així com de la venda d’entrades 
per la festa del Carnaval de l’Hospitalet 
que es va celebrar el 13 de febrer; i de 
l’aportació econòmica pròpiament dita 
que va fer l’Ajuntament.

Es recapten uns 4.000 euros als cen-
tres educatius
Les comunitats educatives del municipi 
també van voler fer costat a les vícti-
mes del terratrèmol d’Haití. D’aquesta 
manera, tant a l’Escola Valdelors, el 27 
de gener,  com a l’Escola Mestral i l’IES 
Berenguer d’Entença, el dia 21 de ge-
ner, es van organitzar unes xocolatades 
solidàries, en els transcurs de les quals 
els alumnes i familiars van poder fer les 
seves aportacions econòmiques. 

Aquestes accions, sumades als dona-
tius fets pel Casal d’Avis de l’Hospitalet 
de l’Infant i per les persones que van 
assistir a les festes de Carnaval de les 
llars d’infants ‘Sol i Vent’i ‘Patufets’ i 
van volen contribuir a aquesta bona 
causa, van aconseguir aplegar més de 
4.000 euros. Uns diners que van ser 
ingressats al compte corrent d’UNICEF 
destinat a aquest objectiu.

El municipi se solidaritza amb Haití

Entre els actes benèfics, destaca 
la jornada ‘Acció humanitària SOS 

Haití’, que van organitzar una 
trentena d’entitats, establiments 

comercials i empreses amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, el 

passat 7 de febrer a l’Hospitalet de 
l’Infant; i les xocolatades preparades 

per les comunitats educatives

Es van muntar diverses activitats per recaptar fons per ajudar a reconstruir aquest país

L’alcalde, Josep Castellnou; i el re-
gidor de Benestar Social, Francesc 
Blanch, es van reunir el passat 
mes de febrer amb els represen-
tants de Càrites Parroquial de 
l’Hospitalet de l’Infant i de Càrites 
de Vandellòs per fer una valoració 
de les accions dutes a terme per 
aquestes entitats durant el 2009. 
Entre aquestes accions, destaca la 
campanya de recollida d’aliments 
i joguines que va tirar endavant 
Càrites de l’Hospitalet al Nadal, 
gràcies a la qual es va poder re-
partir un lot de menjar a 37 famí-
lies necessitades del municipi. 

Per la seva banda, Càrites de 
Vandellòs, com ja és tradicio-
nal, va fer una crida al veïnat de 
Vandellòs, Masboquera i Masriu-
doms perquè participés en la re-
collida de diners i productes de 
neteja personal i de la llar per la 
casa d’acollida de Tortosa. El re-
sultat d’aquesta iniciativa també 
va ser un èxit, perquè va aconse-
guir aplegar una gran quantitat 
de material.

L’Ajuntament s’ha compromès en-
guany a augmentar la seva aporta-
ció econòmica destinada a Càrites 

de Vandellòs i de l’Hospitalet de 
l’Infant.

Unes 300 persones van prendre part el 24 de gener, en 
la VI Festa de l’Oli, amb la qual cosa es van superar les 
previsions de públic de la Cooperativa Agrícola de Van-
dellòs que, amb el suport de l’Ajuntament va organitzar 
aquesta celebració (n’esperava unes 250).

Durant la jornada, un cop més, es va presentar a la ciu-
tadania la producció d’oli de la temporada i es van dur 
a terme diverses activitats perquè tothom pogués tastar 
l’oli que es produeix a Vandellòs.

L’Ajuntament va organitzar el 15 de fe-
brer un acte d’homenatge a la Filomena 
Brull, una veïna de Vandellòs que va ce-
lebrar aquell dia el seu 100è aniversari. 
La Filomena, que va exercir de mestra al 
poble durant 41 anys, va rebre la meda-

lla centenària a mans de l’adjunta del di-
rector del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat, Isabel Solà, 

i va assistir emocionada al descobriment 
de la placa amb el seu nom que des 
d’aleshores llueix la plaça situada molt a 

prop d’on ella viu (al final del carrer de 
l’Església). Com veieu, molts veïns van 
voler felicitar-la!

Càrites, 
sempre al 
costat del més 
desfavorits

La VI Festa de l’Oli de Vandellòs 
bat el seu rècord de participants

Homenatge a la veïna centenària Filomena Brull

Març 2010
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L’establiment ‘Marta Escoda Roba Íntima’ ja està plena-
ment adaptat a la seva nova ubicació: la Via Augusta 
número 22 de l’Hospitalet de l’Infant. A mitjans de l’any 
passat, aproximadament, va traslladar-se del número 
10 del mateix carrer a aquest altre local, més petit, però 
ajustat a les necessitats de la seva propietària, la Marta, 
que al 1995 va batejar amb el seu nom aquesta botiga 
especialitzada en roba íntima (pijames, mitjons, calces, 
banyadors, sostenidors, i tot tipus de complements rela-
cionats amb la moda interior).

Per reformar el nou local i convertir-lo en l’establiment 
modern que és ara, es va adreçar a l’àrea de consolida-
ció d’empreses del Servei d’Assessorament als Empre-
nedors (SAE), que s’ofereix al Viver d’Empreses. Un amic 
li va aconsellar que anés allà per demanar ajut per fer els 
tràmits corresponents i sol·licitar permisos i subvencions 
a les administracions i això és el que va fer. 

‘El coordinador del SAE em va donar moltes facilitats 
i m’ho va explicar tot molt bé. Per això recomanaria a 
tothom utilitzar aquest servei, perquè és un gran ajut’, 
explica la Marta.

El resultat de la reforma, que va consistir en la compra 
de nou mobiliari; i la instal·lació de nou enllumenat, aire 
condicionat i parquet, ha agradat molt als clients, se-
gons assegura ella, tot assegurant que fins i tot ha atret 
nous compradors.

‘El que més m’emociona i em dona ànims per continu-
ar treballant és veure que tinc una clientela fidel, que 
prové fins i tot de Barcelona, Madrid, Pamplona, Bilbao, 
etc.’, afirma Escoda.

La Marta està acostumada als canvis i a la vida empresa-
rial perquè des de ben petita va veure la botiga dels seus 
pares a Masboquera; i després, a partir del 1973, la del 
número 10 de la Via Agusta de l’Hospitalet, on abans 
de vendre’s roba interior, es van despatxar, en diferents 
èpoques, comestibles, roba de cortines i teles i articles 
de merceria.

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

La Marta a la seva botiga de roba íntima.

“Recomano el SAE a tots els 
emprenedors, és un gran ajut”

Pel que fa al tipus de mesures engegades,  
des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha 
tingut un especial interès en emprendre 
accions concretes per intentar fomentar 
l’ocupació.   Així, s’ha generat una línia 
d’ajuts a la contractacio d’aturats que sub-
venciona fins a un màxim de 3.600 eu-
ros anuals a les empreses del municipi que 
donen feina a persones a l’atur. Com a 
requisit per obtenir aquests ajuts, les con-
tractacions han de tenir una durada mí-
nima de  4 mesos i, en qualsevol cas, la 
quantia màxima de l’ajut és de 1.200 eu-
ros per contracte.

Paral.lelament, com a aposta ferma per 
a fomentar l’autoocupació, l’Ajuntament 
ha creat una línia d’ajuts per a nous pro-
jectes empresarials, contemplant una 
subvenció a fons perdut de fins a  4.500 
euros. Complementàriament, des del Ser-
vei d’Assessorament Empresarial (SAE) es 

dóna suport a l’estructuració de projectes 
d’emprenedoria, facilitant també l’accés a 
subvencions d’altres administracions.

Altres mesures i serveis de suport a 
l’ocupació existents al municipi són:

- Ajuts a la implantació d’empreses al 
polígon industrial ‘Les Tàpies’. Es tracta 
d’ajuts a adquisicions de terrenys a efectes 
d’incentivar l’activitat empresarial i l’esta-
bliment d’empreses a aquest polígon in-
dustrial ubicat al municipi.

- El Servei d’Orientació Laboral de l’em-
presa municipal IDETSA, que ofereix a les 
persones en atur assessorament per a la 

realització d’itineraris de cerca de feina 
personalitzats en funció del perfil profes-
sional de cadascú; i informació dels ser-
veis d’ocupació, oferta formativa i mercat 
laboral.

 - L’Ajuntament posa a disposició dels em-
prenedors espais de diferent tipologia per a 
ubicar noves activitats en el Viver d’Empreses 
i el Viver Tecnològic d’IDETSA, situats al po-
lígon industrial “Les Tàpies” , on els empre-
nedors poden disposar de locals i oficines a 
preus subvencionats, fins a un període de 5 
anys des de la constitució de l’empresa.

- Un any més, el Viver d’Empreses ha pro-
gramat amb la col·laboració de l’Institut 

per al Desenvolupament de la Formació 
i l’Ocupació (IDFO), una oferta formati-
va d’acord amb les necessitats laborals i 
formatives de les persones i les empreses 
del nostre municipi i de les poblacions ve-
ïnes. Aquests programes formatius estan 
subvencionats i destinats a treballadors 
prioritàriament en actiu (però no exclu-
sivament) i estan finançats pel Consorci 
per la Formació Contínua de Catalunya 
i el Fons Social Europeu. L’oferta forma-
tiva d’aquest 2010 inclou 8 cursos: d’ofi-
màtica bàsica, d’aplicacions estàndars de 
disseny gràfic (un de Photoshop i un altre 
de Dreamweaver), d’anglès intermedi, de 
comptabilitat bàsica, d’Excel 2007 bàsic, 
de Word 2007 bàsic i de comptabilitat 
informatitzada.

Per a mes informació us podeu adrecar a 
IDETSA, a través del telefon  977 820 820 
i de la pàgina web:  www.idetsa.net  

L’Ajuntament 
subvenciona la 
contractació d’aturats 
del municipi per part 
d’empreses locals

Ofereix diversos serveis de suport a l’ocupació

S’aposta per la igualtat entre els treballadors i les treballadores del consistori
La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant ha 
aprovat recentment una de-
claració institucional a favor 
de la igualtat efectiva en-
tre els tots els treballadors i 
treballadores del consistori, 
basant-se en la llei orgànica 
3/2007 que regula aquesta 
qüestió.

L’aprovació d’aquesta decla-
ració institucional és el pas 
previ a l’elaboració d’un Pla 
d’Igualtat adreçat a la planti-
lla de  personal que presta els 
seus serveis a l’Ajuntament. El 
procés d’elaboració d’aquest 
pla comporta el seguiment 

de diverses fases: la diagnosi 
de la situació en què es troba 
l’organització; l’elaboració 
del document pròpiament 
dit, la implantació, l’avaluació 
i l’establiment de mecanis-
mes de seguiment.

Per tal de portar a ter-
me aquest Pla d’Igualtat, 
l’Ajuntament compta amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Tarragona, que ofereix el 
seu assessorament en tot el 
procés, i del Departament de 
Treball de la Generalitat, mit-
jançant un Pla d’Ocupació.

Segons ha afirmat la regido-
ra de RRHH, Mònica Boque-

ra: ‘El Pla d’Igualtat és una 
eina de compromís amb les 
persones i amb la societat, i 
té com a principals objectius 

l’establiment de mecanismes 
que contribueixin a fer efec-
tiva la conciliació de la vida 
familiar i laboral; la preven-

ció de possibles situacions 
de desigualtat per raó de 
gènere; i la detecció i correc-
ció d’aquelles actuacions que 
d’una o altra manera puguin 
donar peu a situacions de 
desigualtat, començant, per 
exemple, per la forma en 
què es redacta una oferta 
d’ocupació  (sovint encara 
s’empra una terminologia 
que ja preestableix un gène-
re: ‘plaça d’operari’ en lloc de 
dir ‘operari/a’). Creiem que el 
Pla d’Igualtat esdevindrà una 
eina beneficiosa per a les per-
sones treballadores, que ens 
permetrà alhora una major 
racionalització i adaptació de 
les tasques”.

Davant l’actual context de crisi econòmica generalitzat i 
l’increment de la taxa d’atur al nostre municipi, l’Ajuntament 
ha endegat un seguit d’iniciatives amb l’objectiu de reactivar 
l’economia local. 

Raons per treballar per a la igualtat de gènere
• perquè la igualtat és un dret
• perquè existeix la Llei d’Igualtat efectiva entre homes i do-

nes
• perquè les estadístiques parlen de desigualtat
• perquè cal posar fi als estereotips que discriminen les do-

nes
• perquè es essencial la conciliació de la vida personal i la-

boral
• perquè la igualtat d’oportunitats forma part dels valors de 

les empreses i entitats socialment responsables
• perquè la igualtat possibilita l’atracció de talent
• perquè la igualtat és eficiència.
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Els alcaldes de Mont-roig del Camp, Fran Morancho; i de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant, Josep Castellnou; van 
signar el 25 de febrer un conveni per tal que les àrees de 
Joventut dels dos ajuntaments impulsin el programa “Tok’l 
2”. Es tracta d’un programa que preveu fomentar activi-
tats perquè els joves dels dos municipis puguin omplir el 
seu temps lliure amb propostes culturals, lúdiques, espor-
tives i formatives.

Per portar a terme aquesta col·laboració de manera efec-
tiva, s’ha constituït una Comissió de Coordinació, que es-
tarà formada pels regidors de Joventut de Mont-roig del 
Camp, Rosa Tejero; i de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
Francesc Blanch, i pels tècnics de l’àrea de cada consistori. 
Aquesta comissió serà l’encarregada de marcar les direc-
trius i gestionar les activitats.

Entre les activitats que es preveuen posar en marxa, hi ha 
cursos, tallers formatius i sortides culturals i lúdiques. Les 
sortides, de fet, seran les activitats més característiques 
d’aquest programa, tal i com es reflecteix en el nom es-
collit per al programa, “Tok’l 2”. Algunes d’aquests excur-
sions, consistiran, per exemple, en anar a fer de públic a 
programes de televisió o a la neu.

La primera activitat organitzada en el marc d’aquest pro-
grama, precisament, va ser l’Esquiada Jove a Vall Nord 

(Andorra) que es va dur a terme els dies 26, 27 i 28 de 
febrer. El preu de la sortida,  només 129 euros, va incloure 
l’allotjament, el transport, l’assegurança i 2 dies de forfet. 

Un total de 3.600 persones van visitar el XII 
Pessebre Vivent de la Masia de Castelló!

L’IES Berenguer d’Entença 
ha celebrat les XXI Jornades 
Culturals

Vandellòs i 
l’Hospitalet de 
l’Infant, present 
a les fires Fitur i 
Navartur

Pels dies 10, 11 i 12 de febrer, l’institut va organitzar 
les XXI Jornades Culturals, amb la col·laboració de 
l’Àrea de Cultura i Ensenyament i l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i diverses 
entitats. 
En el marc d’aquestes jornades es van programar diver-
ses activitats i gairebé una vintena de tallers de tot tipus, 
per exemple d’informàtica, bijuteria, estètica, dansa, 
cuina, massatges, electricitat, djembé, tennis, dj, etc. 
També, una desena de xerrades sobre diferents temàti-
ques: sexualitat, prevenció d’incendis, primers auxilis, 
signes per parlar, treballs de recerca, etc, que van anar 
a càrrec d’experts en les matèries. Una de les jornades 
la va impartir el regidor de Joventut, Francesc Blanch, 
qui va recordar als joves quina és l’oferta d’activitats i 
els equipaments juvenils de què disposen al municipi; i 
els va animar a treure’n el màxim profit. En acabar, hi va 
haver una visita al Casal de Joves de l’Hospitalet.

El Patronat Municipal de Turisme 
de L’Hospitalet de l’Infant i la Vall 
de Llors ha estat present en els 
darrers mesos en 2  importants 
fires internacionals de turisme: en 
la 5a edició de Navartur, que es va 
celebrar a Pamplona entre el 19 i 
el 21 de febrer; i en la 30a edició 
de Fitur, que va tenir lloc a Madrid 
del 20 al 24 de gener. A ambdues 
fires va acudir sota el paraigua 
que ofereix la Diputació de Tarra-
gona, a través del programa còr-
ner de promoció conjunta.

A la zona promocional de la Di-
putació, es van mostrar les mar-
ques turístiques Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre, gestionades per 
l’ens intercomarcal, a més dels 
patronats i oficines que partici-
pen en el programa. En aquests 
espais  es van difondre, doncs, els 
atractius culturals, paisatgístics i 
monumentals del municipi, així 
com l’àmplia oferta d’allotjament 
i restauració.

Així ho van poder comprovar in 
situ la regidora de Turisme, Maite 
Boquera; la gerent del Patronat 
Municipal de Turisme (PTM), Eva 
de Gregorio i la tècnica del PTM, 
Natàlia Mataix. 

Un total de 22 empreses d’allotjament s’han 
apuntat al ‘Projecte d’Implantació d’eines 
per a la gestió del coneixement en el sector 
turístic’.  Aquesta iniciativa és una de les lí-
nies d’actuació del projecte IDEMO (Innovar 
en la Diversificació Econòmica Mancomu-
nada per l’Ocupació), en què la Mancomu-
nitat d’Iniciatives per al Desenvolupament 
Integral del Territori (MIDIT), formada pels 
municipis de Vandellòs-Hospitalet de l’In-
fant, Tivissa i Pratdip, hi estan treballant des 
de fa un temps. De les 22 empreses que 
hi participen, 15 són de l’Hospitalet de l’In-
fant; 4 de Tivissa i 3 de Pratdip.

Consisteix en el desenvolupament d’una ei-
na informàtica en un entorn web que per-
metrà als hotels, apartaments, cases rurals i 
càmpings obtenir informació de la situació 
del sector turístic dins del territori, els nivells 
de satisfacció i els perfils dels clients, els ni-
vells d’ocupació dels allotjaments; etc.

Aquesta informació els permetrà prendre 
decisions fonamentades en dades objecti-
ves que mostrin no només la situació en un 
moment determinat sinó conèixer la ten-
dència i evolució dels nivells de satisfacció 
dels visitants. Entre el 16 i el 25 de març, és 
previst que l’empresa Tea Cegos Consultor 
ofereixi a cadascuna de les empreses una 
sessió de consultoria gratuïta, on no només 

se’ls ensenyarà a fer servir l’eina informàtica 
sinó que també se’ls assessorarà en la deci-
sió d’incorporar preguntes personalitzades 
a l’enquesta. A més, s’aprofitarà la visita 
per ajudar-los a posar el seu logotip o nom 
a l’enquesta i fer una demostració de com 
incorporar periòdicament els nivells d’ocu-
pació i els resultats de les enquestes.

Els establiments disposaran, així mateix, 
d’un telèfon de contacte on preguntar 
qualsevol consulta o dubte sobre l’ús de 
l’eina a partir de la visita individualitzada. 
La idea és que ja per Setmana Santa els 
participants en aquest projecte facin ser-
vir aquesta eina informàtica per introduir 
dades.

Més de 20 empreses 
d’allotjament aposten per 
les noves tecnologies

Neix el programa d’activitats per a joves ‘Tok’l 2’

En només 2 dies (el 27 de desembre i el 3 de gener) va rebre 3.600 visitants. 
Aquesta xifra suposa un rècord de participació, tenint en compte que el 
pessebre es va haver d’anul·lar el 26 de desembre, a causa de la pluja; i que 
la mitjana de persones que hi ha passat en edicions anteriors, quan la repre-
sentació ha estat oberta els 3 dies previstos, és de 3.200 persones, segons 
van explicar fonts de l’Associació Masia de Castelló (l’entitat que organitza 
aquesta escenificació tradicional, amb el patrocini de l’Ajuntament).

Totes aquestes persones van poder veure més d’una trentena d’escenes am-
bientades a mitjans del segle XX, una extensa mostra d’oficis antics (fuster, 
matalasser, baster, cadiraire, cisteller, picapedrer, forner, boter, destil·lador 
d’aiguardent, etc.) i animals d’estable. A més, en acabar la visitar, van men-
jar una botifarra a la brasa, amb pa torrat i vi.

El XII Pessebre Vivent pot presumir també d’haver comptat amb la participa-
ció d’uns 300 col·laboradors, dels quals van actuar 250.

Una imatge pròpia
Per a la posada en funcionament 
d’aquest programa, d’altra banda, 
s’ha creat una imatge pròpia. S’ha 
dissenyat amb un format molt fresc 
i juvenil, per tal de buscar la compli-
citat i la fàcil identificació per part 
dels joves dels dos municipis.

Participen en el ‘Projecte d’implantació d’eines per a la gestió del 
coneixement en el sector turístic’ de la MIDIT
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A mitjans de gener van co-
mençar les obres de remode-
lació dels vestidors del pavelló 
cobert de l’Hospitalet de l’In-
fant, situat al carrer Tivissa. 
Aquests treballs s’acabaran 
d’aquí a poc. 

Van ser adjudicats a l’empre-
sa Mir promociones de casas 
tradicionales S.L per un import 
de 111.270, 50 euros i inclo-
uen no només la renovació 
dels vestidors d’aquest equi-
pament esportiu, sinó també 
de les zones d’entrada i de 
serveis.

Entre les millores que s’hi estan 
duent a terme hi ha: el canvi 
del paviment, de les rajoles i 
de l’enllumenat, així com de la 
fontaneria i de les cortines; i la 
motorització de les finestres.

D’aquesta manera, afirma el 
regidor d’Esports, Joan Carles 
Vidal, l’equip de govern està 
executant els projectes inclosos 
al seu programa de millora dels 
equipaments esportius, que 
culminarà aquest 2010 amb la 
construcció d’un nou pavelló a 
la zona Àster de l’Hospitalet de 
l’Infant.

Les piscines, 
convertides en un parc 
infantil aquàtic

El Campionat de Ral·li Slot, sobre rodes

El 23 de desembre, les piscines municipals de l’Hospitalet 
de l’Infant es van convertir en un parc infantil aquàtic. Des 
de les 10 fins a les 20 hores, aquest lloc inaugurat el passat 
29 de juny, va acollir inflables i jocs per als nens i nenes, 
controlats per diversos monitors de natació. 
Aquesta ha estat la primera vegada que el Patronat Munici-
pal d’Esports ha organitzat aquesta activitat amb la qual els 
infants van passar una bona estona mentre feien exercici.

El calendari de curses del Campionat de Ral·li Slot 2010 de l’Hospitalet de l’Infant es va 
iniciar el passat 23 de gener amb el Ral·li de Campions del Grup N, que es va disputar a 
l’antiga Escola Àster, al nou local de Hosspeed, que és més gran i està  ubicat a l’espai 
que ocupava el Centre Obert.

En aquesta competició, organitzada pel club local Hosspeed, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i els mitjans de comunicació locals, hi van participar unes 12 persones. 
Els guanyadors van ser: Daniel Marqués, en la categoria infantil; i Santi Castellví, en la 
categoria obert. Més informació a http://hosspeed.blogspot.com.

S’estan remodelant els 
vestidors del pavelló

Les obres de millora estan a punt de finalitzar

L’Hospitalet ha acollit la 5a ronda del Campionat 
de Catalunya d’Escacs per Equips 2010

El Club Nàutic omple 
d’activitats el calendari de 2010

Laia Vidal, capitana de la selecció 
catalana de futbol sala

El passat 21 de febrer va 
disputar-se la 5a ronda 
del Campionat de Cata-
lunya d’Escacs per Equips 
2010 al Casal d’Hifrensa 
de l’Hospitalet. L’equip del 
Club d’Escacs de l’Hospitalet 
de l’Infant va estar a punt 
d’aconseguir la seva cinque-
na victòria consecutiva, però 
finalment va empatar amb el 
de Vila-rodona, per 5 a 5. 

El Campionat de Catalunya d’Escacs 
per Equips 2010 va començar el 
passat 24 de gener i finalitzarà el 
21 de març. En total, consta de 9 
rondes, programades totes en diu-
menge a diferents localitats del te-
rritori català.

El Club d’Escacs de l’Hospitalet de 
l’Infant juga en la categoria Prefe-
rent (n’hi ha 7 categories en total). 
L’equip que participa en aquest 
campionat està integrat per 10 per-
sones. Li desitgem molta sort!

Per a més informació, consultar la pà-
gina web www.escacshospitalet.com

El Club Nàutic Hospitalet-Van-
dellòs (CNHV) ha organitzat per 
aquest 2010, un any més, un 
calendari de regates a tots els 
nivells: des de regates a nivell so-
cial, ‘molts importants per acon-
seguir aquest esperit de club 
familiar’, segons afirma; fins a 
regates d’alt nivell competitiu de 
diverses classes (optimist, creuer 
i classes olímpiques). Així, per 
exemple es disputarà en aigües 
del municipi el Campionat de 
Catalunya de Raceboard (wind-
surf) i la II Regata Vents del Sud, puntua-
ble pel Campionat de Catalunya.

Enguany tampoc faltarà les activitats so-
cials muntades pel mateix CNHV . Entre 
altres, la festivitat de la Verge del Carme, 
la Travessa al Port Nedant, el 9è Concurs 
del Calamar del Dr. Capella, el Campionat 
de Catalunya de Pesca Submarina, etc. 
Precisament, el passat 19 de desembre es 
va celebrar un dels actes socials més en-
tranyables del Club: ‘La Nit de la Vela’. En 
el transcurs d’un sopar, es van repartir els 

trofeus de la lliga anual i de la lliga d’estiu 
de la classe creuer. També es va retre ho-
menatge als regatistes de vela lleugera 
que van aconseguir bons resultats la tem-
porada passada. Entre aquests, al Jordi 
Capella, campió de Catalunya de la classe 
làser estàndard. 

Si voleu més informació, consulteu el 
web: http://www.cnhv.net/ o truqueu al 
telèfon 977 82 30 04. Allí trobareu, a més, 
l’oferta de cursos de vela lleugera, wind-
surf i creuer que ha preparat el CNHV!

La selecció catalana va quedar tercera al IV Campionat 
d’Europa de seleccions femenines de futbol sala el passat 12 
de desembre, després de perdre el partit contra la selecció de 
la República Txeca que es va disputar a Packsow (Polònia). Va 
ser un partit molt igualat en què el resultat va ser 0-1.

La Laia Vidal, de Vandellòs, és la única component de la 
selecció catalana femenina procedent de la demarcació de 
Tarragona i la única de totes les integrants que en repeteix 
com a jugadora. És la capitana de l’equip i l’octubre de l’any 
passat va aconseguir proclamar-se campiona del món amb la 
selecció catalana de futbol sala. Felicitem la Laia per aquesta 
nova victòria!

Finalitza el Campionat Social de 
Pàdel 2009 a la Zona Àster
El passat 7 de febrer es van jugar les 
finals del Campionat Social de Pàdel 
2009 a la Zona Àster de l’Hospitalet 
de l’Infant. En la categoria masculina, 
van resultar campions:  Josep Cabeces 
i Mauricio Muñoz; i sots campions, 
Ramon Villamayor i Ruben Gutiérrez.

En la categoria femenina, Esther Olmo 
i Mar Rozas van aconseguir imposar-se 
a Mercè Nuñez i Sonia De La Cruz; i en 
la categoria mixta, Mar Rozas i Anton 
Rozas van fer-se amb la primera posi-
ció i Montse Molina i Vicente Vallejo, 
amb la segona. 

En aquest campionat, que va co-
mençar al mes d’octubre, hi van 

participar un total de 46 parelles: 26 
masculines, 14 mixtes i 6 femenines. 
S’hi van jugar uns 75 partits, aproxi-
madament.

D’altra banda, recordem que el 
passat 26 de gener, es va iniciar 
a la mateixa zona el Campionat 
Social de Tennis 2010. A aquest 
campionat s’hi han apuntat 28 
jugadors masculins, 7 jugadores 
femenines i 9 parelles de dobles 
masculins.

Les proves es disputaran fins al 18 
d’abril (dia de les finals) entre set-
mana a partir de les 19 hores; i els 
dissabtes a partir de les 10 hores. 
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En la majoria dels casos, l’arranjament ha 
consistit en la millora del ferm amb mitjans 
mecànics, amb una explanació i repàs del 
camí amb aportació de terres en els trams 
necessaris i afaitat de marges per deixar un 
talús que eviti el 
fàcil despreniment 
en les zones més 
malmeses. Puntualment s’han construït 
arrambladors per habilitar el creuament de 
vehicles d’extinció i, en funció de la pen-
dent i longitud de trams, s’han fet tren-
caigües per evitar l’escorrentia superficial i 
conduir les aigües fora del ferm del camí.  

Segons ha destacat el regidor de Medi 
Rural, Jordi Borràs, cal tenir en compte 
que el terme de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant té una xarxa d’aproximadament 
180 km de camins i pistes forestals. Tot 
i el bon estat en què es troben la major 

part d’aquests camins, es prioritzen les 
inversions i manteniment en els camins 
que necessiten actuacions ràpides.

No obstant això, els treballs de neteja 
dels camins es duen a terme durant tot 

l’any. En aquest sentit, Borràs ha expli-
cat que una brigada forestal provinent 
d’un Pla d’Ocupació de la Generalitat va 
encarregar-se al 2009 de netejar el sen-
der del Camí Vell de Masboquera, el Coll 
Roig de la Masia de Castelló, el Camí de 
la Mola de Genesies i el Camí de Remu-
llà. Aquest 2010 està col·laborant també 
en la neteja de les destrosses provocades 
per la neu.

A banda d’això, cal assenyalar que 
l’Ajuntament va dur a terme l’any passat 
altres accions perquè els veïns i turistes 
del municipi puguin gaudir de l’entorn 
natural de la zona. D’aquesta manera, 
va habilitar un mirador a les muntanyes 
conegudes com ‘Dedals’, on hi ha unes 
excel·lents vistes del Camp de Tarragona; 
I dos camins, perquè els ciutadans puguin 
passejar dins del terme municipal, sense 
sortir a la carretera. Un d’aquests va del 
rentador de Vandellòs a l’antiga depura-
dora; i l’altre de l’antiga depuradora a la 
depuradora nova. Al llarg d’aquestes ru-
tes, el consistori va col·locar, així mateix, 
4 àrees amb màquines per fer exercici 
físic a l’aire lliure.

La despesa en arranjament i 
manteniment de camins del mu-

nicipi que ha assumit l’Ajunta-
ment de Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant en el darrer any ha as-
cendit a gairebé 90.000 euros. Al-
guns dels camins més destacats 

en què s’han fet intervencions 
han estat el Camí de Llapassà, 

el Camí del Mas del Puvill, el del 
Salt del Carlos i el dels Taixos.

Aquest reconeixement, que té un perío-
de de validesa de 3 anys, és el resultat de 
l’avaluació que aquesta organització no 
governamental americana que acredita 
la qualitat assistencial de les organitza-
cions relacionades amb la salut va fer a 
als Centres d’Assistència Primària (CAP) 
de Vandellòs i l’Hospitalet els dies 12 i 13 
de novembre. De fet, aquests van ser els 
primers centres del món on els experts 
van analitzar els nous estàndards interna-
cionals, que incideixen en el tema de la 
interacció amb la comunitat. 

Els sistema d’acreditació de la Joint Com-
mission és un sistema extern i molt exi-

gent que té en compte sobretot criteris 
de seguretat. Així, per exemple, es fixa en 
les dates de caducitat dels materials i me-
dicaments utilitzats, el correcte funciona-
ment de les màquines i l’aire condicionat, 
la validesa de la titulació dels professio-
nals, l’assistència oferta als pacients, la 
protecció de la confidencialitat, els pro-
tocols de detecció dels maltractaments; 
aspectes organitzatius, etc.

L’ABS de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
va ser la primera d’Espanya i d’Europa en 
rebre aquesta acreditació internacional, 
l’any 2001. L’any 2004, va aconseguir la 
1a reacreditació i ara, la 2a. 

Sembla que el  nostre dia a dia sigui cada vegada més difícil, problemes a 
la feina, amb els fills, de parella, d’estudis, econòmics i un llarg etcètera. La 
paraula maleïda dels nostres dies, la “crisi” la sentim per totes bandes, s’ha 
convertit en la banda sonora d’avui dia. Paraula que ens han contaminat de 
negativitat, per què ens ha de ser tant dolenta?. 

Una crisi no és res més que un trencament  i un canvi brusc a una altre estat, 
sempre ha de ser negatiu? Si ens aturem i intentem fer una petita reflexió, 
senzilla, de la nostra vida, del nostre entorn; crec que molts de nosaltres po-
dríem arribar a veure-la amb uns altres ulls. No creieu que és possible poder-
se despertar i veure com just davant de casa, tenim un mar blau i que per 
creure que sempre hi serà i tenir-lo tant a prop no li donem importància, ni 
el veiem? Crec que aquest exemple molt senzill el podem aplicar a coses, fets, 
persones, relacions i situacions molt més importants a nivell personal. Podem 
enriquir-nos de compartir una conversació, un paisatge, uns minuts. De gau-
dir observant com uns nens juguen a la sorra absorts en la seva imaginació. 

Proposo intentar no capficar-nos per “possibles” situacions adverses que pot-
ser mai seran realitat, proposo intentar afrontar les petites i grans dificultats 
de la vida, que no per ser difícils han de ser perjudicials, donar infinites possi-
bilitats a que les situacions puguin deixar de ser tant doloroses i acceptar que 
a vegades patirem, plorarem i ens enrabiarem, però que tot i això seguirem 
essent aquí i seguirem llevant-nos cada dia. Per què deixar passar els dies’, per 
què mirar cap a l’altra banda i amagar-nos sota la closca?. Perquè no enfron-
tar-nos a les adversitats amb valentia i deixar fluir les emocions, són nostres i 
les podem aprendre a gestionar sanament. Us invito que durant el temps que 
tardeu a llegir aquestes reflexions us permeteu somniar desperts i no perdre 
la innocència de la canalla.

Bàrbara Mas Corbella
Psicòloga ABS Vandellòs-L’Hospitalet de l’Infant

El CAP al teu servei
Acreditada la qualitat assistencial 
als centres de salut de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant

Mira a prop teu

L’Àrea Bàsica de Salut de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant (ABS) ha aconseguit el nivell de 
compliment dels estàndards de qualitat 
necessari per aconseguir la 2a reacreditació 
de la Joint Commission Internacional. 

L’Ajuntament i el Consell Comarcal del 
Baix Camp han dut a terme recentment 
una campanya de sensibilització am-
biental sobre la recollida de la fracció 
orgànica municipal (FORM) a la urba-
nització Vanessa Park. Els contenidors 
de carrer d’aquest tipus de matèria, de 
240 litres de capacitat, els ha posat SE-
COMSA a principis d’any.

La campanya, que es va realitzar els di-
es 30 i 31 de desembre, va consistir en 

la visita als 62 habitatges de la urbanit-
zació per part de 3 informadors me-
diambientals que van lliurar als veïns 
cubells i díptics informatius, així com 
bosses compostables i bosses de ràfia 
per fer la recollida de les diferents frac-
cions.

La urbanització de Vanessa Park era 
el darrer indret del municipi on s’ha-
via d’implantar la recollida de la fracció 
orgànica.

A banda d’això, segons ha informat 
el regidor de Medi Ambient, Xavi-
er Samarra, el consistori ha repartit 
material per fomentar el reciclatge, 
com ara bosses compostables i de 
ràfia, bidons per l’oli domèstic, jocs 
infantils i contes sobre compostatge 
i contenidors soterrats als veïns dels 
pobles de Masriudoms i Masboque-
ra, tal com ja va fer anteriorment a 
Vandellòs i també a l’Hospitalet de 
l’Infant.

Campanya informativa per la recollida de 
matèria orgànica a Vanessa Park

Són els diners que el consistori hi ha destinat l’any 2009

L’Ajuntament s’ha gastat gairebé 
90.000 euros en l’arranjament de camins

Salut
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Els historiadors de l’Hospitalet de l’Infant, l’Alfons Tejero i el Benjamín Espiña, 
han localitzat amb l’ajuda d’un altre veí del poble, el Gregorio Martínez, unes 
inscripcions dels soldats republicans de la Guerra Civil en una caseta situada a la 
zona del Coll de Balaguer, un dels passos fronterers naturals en segles anteriors. 
També hi han trobat, a pocs metres de distància, una paret amb una inscripció 
que data de l’any 1092. En opinió d’ambdós historiadors locals, aquest darrer 
gravat podria ser una posta de cavalls que tenien els àrabs en aquest punt al se-
gle XI i del que es té coneixement per diferents escrits. 

L’empresa constructora Incoex 
BS, SL està duent a terme les 
obres de restauració de la tor-
re medieval de defensa situada 
a Vandellòs, coneguda com ‘La 
Torre’. L’Ajuntament va adjudicar 
aquests treballs, que segons es 
preveu finalitzaran abans de l’es-
tiu, a l’esmentada empresa per 
un import de gairebé 200.000 
euros.

La casa pairal més significativa 
del municipi, Ca La Torre, pren el 
nom d’aquest element arquitec-
tònic de 130,90 m2 construïts i 
56,99 m2 útils que té adossat. Es tracta d’una torre de defensa, sense 
merlets, possiblement del segle XVI i que constitueix l’únic element his-
tòrico-artístic del nucli del poble. De fet, està catalogada com a bé cul-
tural d’interès nacional. Fa 6x6 metres, té quatres plantes i es comunica 
amb ‘Ca la Torre’ per la primera planta a través d’una passera.

Es conserva documentació del paper que va jugar aquesta torre durant 
les tres guerres carlines del segle XIX, segons explica l’historiador local 
Joan M. Vernet.

Aquesta empresa, que va ser una de 
les 36 que es van presentar al proce-
diment d’adjudicació, es va compro-
metre a subcontractar 15 industrials 
del municipi i a contractar 15 per-
sones de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant en situació d’atur. També es 
va oferir a finançar diverses millores 
per un valor de 1.406.330,70 euros. 
Entre aquestes millores, hi ha, per 
exemple, el mobiliari de la bibliote-
ca i de la fototeca; les butaques i la 

caixa escènica del teatre (llums, corti-
natges, etc.) i diverses garanties.

Recordem que el ple municipal 
va aprovar definitivament aquest 
projecte el passat 26 d’agost, obra 
dels arquitectes Joan Jorba i Marc 
Carrasco. Va ser triat mitjançant 
un concurs d’idees, a partir del 
que estableix el Mapa de Lectura 
Pública i el Pla d’Equipaments Cul-
turals de Catalunya. 

El nou edifici, d’uns 2.600 metres 
quadrats, acollirà la biblioteca, el 
teatre-auditori, una fototeca i una 
sala polivalent d’usos culturals, i 
estarà situat al costat de l’antic di-
pòsit d’aigua del Poblat HIFRENSA, 
a l’Hospitalet de l’Infant.  La torre-
dipòsit  existent en aquest espai i 
utilitzada actualment com a torre de 
comunicacions, es conservarà i po-
tenciarà, donat que és obra del co-
negut arquitecte Bonet Castellana.

Ja s’està construint la 
nova Biblioteca Pública-
Teatre Auditori 

Les obres de restauració de La 
Torre de Vandellòs, en marxa
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Troben unes inscripcions d’interès 
històric al Coll de Balaguer

Les obres de 
construcció de la 

Biblioteca Pública-
Teatre Auditori van 
començar el mes de 

febrer, després de 
ser adjudicades a 

l’empresa COPISA 
Constructora Pirenaica, 

S.A., per un import de 
4.898.478,76 euros i 

un termini d’execució 
de 12,25 mesos.

Estarà situada a l’entrada del nucli urbà de l’Hospitalet

Continua el cinema 
d’estrena a Vandellòs 

La banda de 
música municipal 
ja sona!

El Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs 
(CCERV), amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
té la voluntat de seguir projectant aquest 2010 
pel·lícules d’estrena a Vandellòs. Així, els veïns del 
municipi podran continuar veient films actuals 
sense haver-se de desplaçar a altres localitats i a 
un preu molt assequible (4 euros per al públic en 
general; i 2 euros, per als socis del CCERV).

Enguany s’han pogut visionar ja al Casal Polies-
portiu de Vandellòs llargmetratges tan coneguts 
com ‘Julie&Julia’, i ‘Avatar’. Pel proper 27 de 
març hi ha prevista la projecció de ‘Celda 211’, la 
pel·lícula triomfadora dels Premios Goya 2010.

Un total de 14 alumnes de l’Escola 
de Música s’han apuntat a la banda 
de música municipal i es reuneixen 
per assajar cada setmana. El grup 
no està tancat, així que si tens no-
cions musicals i estàs interessat en 
formar part de la banda de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant, encara 
ets a temps d’apuntar-te!

Un total de 64 persones s’han inscrit als nous 
cursos de català que han organitzat a l’Hospitalet 
de l’Infant el Centre de Normalització Lingüística 
de l’àrea de Reus (CNL)  i l’Ajuntament: 25 al de 
nivell bàsic 2; 12 al del nivell elemental 1 i unes 
altres 12 al de nivell elemental 3; i 15 als cursos a 
distància per a alumnes que parlen català.

Aquests cursos, corresponents al segon quadri-
mestre, que s’estan impartint a les Escoles Velles, 
van començar els dies 15 i 16 de febrer i finalit-
zaran el 20 i 24 de maig.

A banda d’això, un total de 7 persones han parti-
cipat en la darrera edició del Català d’urgència al 
restaurant, unes sessions de només 7,5 hores de 
durada adreçades al personal que treballa en res-
tauració i hoteleria i que no sap parlar en català. 
Aquestes sessions es van fer entre els dies 8 i 12 
de febrer, de les 16 a les 17.45 hores. 

Ajuts econòmics per als alumnes 
Per incentivar l’aprenentatge de la llengua cata-
lana dels veïns, l’Ajuntament ha posat en marxa 
un programa de subvenció dels cursos de català 
2009-2010. Els destinataris d’aquest programa 
són les persones matriculades a aquests cursos, 
que estiguin empadronades al municipi abans 
de l’1 de setembre de 2009 i que hagin assistit 
a un mínim del 75% de les classes del curs ma-
triculat.

La quantitat subvencionada és el 100% del preu 
de la matrícula pagada per a tots els cursos no 
gratuïts, excepte el del curs de nivell D. En aquest 
últim cas, es subvenciona el 50%. Els interessats 
en rebre aquesta subvenció han de presentar el 
full de matrícula i la sol·licitud corresponent a les 
oficines municipals d’atenció al públic a l’Hospi-
talet de l’Infant o a Vandellòs. Tenen de termini 
fins a l’1 de juliol de 2010.

Més d’una seixantena 
d’inscrits als cursos de català 
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Així, un any més, el batlle de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Josep Castellnou, va 
cedir el poder a les dones del municipi. A 
l’Hospitalet, va nomenar alcaldessa a la Maria 
Engracia Romero; i regidores a la Brigitte San-
cho i a la Carmen Sebastián. A Vandellòs, va 
donar la vara d’ alcaldessa a la Maria Victòria 
Casanova; i la de regidores a la Montserrat Vi-
ves i a la Verònica Díaz; i a Masriudoms, va 
designar alcaldessa a l’Anna Sirisi; i regidores, 
a la Judith Beltran i a la Rosalind Hancock.

Als tres pobles, a més, es va retre homenatge 
a la dona més gran: a l’Hospitalet de l’Infant, a 
la Rosa Jaime Font, de 95 anys; a Masriudoms, 
a la Maria Vega, de 86 anys; i a Vandellòs, a la 
Filomena Brull, de 100 anys. A aquest darrer 
poble, a més, es va fer un reconeixement a la 
‘dona més petita’: l’Ania Savall, d’1 any.

La festa va continuar als tres nuclis amb una 
missa, la benedicció de la coca de Santa Àgue-

da a les seves respectives esglésies, i un dinar 
amb ball i sorteig. Al dinar de Vandellòs hi van 
assistir 88 persones; al de l’Hospitalet, 83; i al 
de Masriudoms, 66.

Les dones es fan amb el poder 
El col·lectiu femení 

de l’Hospitalet de 
l’Infant va celebrar 

Santa Àgueda, 
considerada 

protectora de les 
dones embarassades, 

les mares lactants i 
la dona en general, 

el passat 5 de febrer. 
El mateix van fer les 

dones de Vandellòs 
i Masriudoms el 

7 de febrer.

Estarà situada a l’entrada del nucli urbà de l’Hospitalet Amb motiu de la celebració de Santa Àgueda

Ja teniu al vostre abast els nous pro-
grames de cultura. Com veureu, in-
clouen un ampli ventall d’activitats 
que tenen com a objectiu ‘la partici-
pació i el foment de valors com són 
la convivència, la tolerància i la lliber-
tat, i fer possible una visió alternativa 
del món, o almenys més comprensi-
va’, segons ha explicat la regidora de 
Cultura, Maite Boquera.

Entre aquestes activitats hi ha pre-
sentacions de llibres, espectacles 
d’animació infantil, audicions i con-
certs, tallers de tot tipus, concerts, 
sardanes, exposicions; així com con-
vocatòries de diversos premis, com 
ara de fotografia, dibuix i pintura.

Aquest 2010 es tornarà a organit-
zar també alguns actes que es van 
estrenar l’any passat i que van tenir 
molt èxit. En aquest sentit, Boque-
ra s’ha referit a l’anomenat ‘Mar Vi-
vent’, previst per la Festa Major de 
Sant Pere; a ‘Els Pastorets’ de l’Hos-

pitalet de l’Infant; i a la representació 
de l’Aula de Teatre de Vandellòs, a 
tall d’exemple. 

De la mateixa manera, es donarà 
continuïtat, igualment, a propostes 
culturals consolidades ja, com ara el 
Mercat Medieval, que enguany cele-
brarà la seva 15a edició; i ‘L’hora del 

conte’. Aquest cicle de conta contes 
i espectacles de petit format adreçat 
als infants es va encetar el passat 5 
de febrer a la Biblioteca Infant Pe-
re de l’Hospitalet. Amb aquest cicle, 
que es desenvoluparà un divendres 
de cada mes, es pretén iniciar els 
més petits a la literatura, i convidar 
tothom a llegir.

L’Aula de Teatre de Vandellòs va representar el pas-
sat 30 de gener  ‘Besos’ a l’Hospitalet de l’Infant. 
Es tracta d’una adaptació de l’obra original de Car-
les Alberola i Roberto García, dirigida per l’actor i 
director de teatre musical Marc Chornet, que van 
veure al Teatre de l’IES Berenguer d’Entença, a les 
22 hores, unes 200 persones (la sala es va omplir). 
L’entrada va ser gratuïta.

Aquest muntatge és el resultat del taller de tèc-
niques teatrals que, sota la direcció de Chornet, 
van fer una quinzena de veïns del municipi, entre 
els mesos de juny i desembre passats. Els alumnes 
d’aquest taller, un projecte de la Regidoria de Cul-
tura  de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, ja van estrenar aquesta obra el 12 de 
desembre a Vandellòs, en el marc dels actes orga-
nitzats al municipi per recaptar fons per la Marató 
de TV3.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
ha aconseguit recaptar enguany 
més de 20.000 euros en els di-
versos actes que va organitzar 
per col·laborar amb la Marató de 
TV3. Aquesta quantitat de diners 

supera a la de l’any passat, que va 
ser de gairebé 15.000 euros. 

Els organitzadors de tots els actes 
que es van dur a terme al municipi 
des de finals de novembre i durant 

el mes de desembre (l’Ajuntament 
i una vintena d’entitats locals), han 
agraït als ciutadans i voluntaris el 
seu suport a aquesta iniciativa soli-
dària, enguany dedicada a les ma-
lalties minoritàries.

Ja està en marxa la nova 
programació cultural!

L’Aula de Teatre de 
Vandellòs triomfa a 
l’Hospitalet amb ‘Besos’ 

Vandellòs i l’Hospitalet recapta més de 20.000 euros per la Marató de TV3

L’Hospitalet

Vandellòs

L’Hospitalet

Vandellòs

Masriudoms
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Elaboració:
Agafeu tots els ingredients per fer la massa, barre-
geu-los ben barrejats i poseu-los a coure al forn a 
180º uns 45 minuts.

Una vegada cuita la massa, l’heu de deixar refredar 
i quan estigui freda, la partiu pel mig horitzontal-
ment, hi poseu una capa de melmelada de taronja 
amarga i torneu a ajuntar les dues meitats.

Per fer la cobertura, foneu la tauleta de xocolata 
amb la mantega al microones. Quan estigui fosa, la 
refredeu amb la nata líquida i l’escampeu per sobre 
del pastís. Bon profit!

El Grup de Dones Blanca d’Anjou és una associació sense 
ànim de lucre que va néixer gràcies a l’impuls d’un grup 
jove de dones que va creure necessari crear una entitat 
perquè el col·lectiu femení del municipi es relacionés. ‘La 
idea era que les dones, moltes de les quals es coneixi-
en només de vista, establissin vincles entre elles i no es 
tanquessin a casa’, expliquen les membres d’aquesta 
associació.

Des d’aleshores, l’entitat no només ha incrementat el seu 
nombre de sòcies (ara en té 400), sinó també les activi-
tats que organitza. Al principi, només s’oferien manuali-
tats com a entreteniment a les tardes. Més endavant, es 
van muntar ja xerrades, cursets i excursions guiades i des 
de fa uns 4 anys, a més, hi ha sortides de cap de setmana 
en què els marits també són admesos.

Fins ara, algunes de les destinacions a les quals han viat-
jat han estat, per exemple, Roses, Cantàbria, el Monestir 
de Pedra, Olot, Girona, Astúries, Barcelona, etc. Enguany, 
al maig hi ha prevista una sortida a la Cerdanya.

Les classes dels treballs manuals que es fan cada tarda a 
la seu de l’entitat tenen la particularitat de ser impartides 
per algunes sòcies que transmeten els seus coneixements 
a la resta de forma altruista. 

Altres activitats per les quals és conegut el Grup de Do-
nes Blanca d’Anjou són la Festa de Santa Àgueda, que 
cada any inclou un dinar amb molt èxit; i la Trobada de 

puntaires, que al mes de juny aplega entre 400 i 500 
puntaires a l’Hospitalet.

Per formar part d’aquesta associació, les dones no han 
de complir cap requisit especial. Prova d’això és que té 

sòcies de fora del municipi, com ara d’Astúries, Barce-
lona, l’Ametlla de Mar, Girona, etc; i de totes les edats. 
Tot i això, segons reconeixen des de l’associació, troben 
a faltar més joves, perquè actualment predominen les 
membres de mitjana edat. 

Les interessades en ser integrants del Grup de Dones 
Blanca d’Anjou només han de pagar una quota anual de 
12 euros i estar disposades a passar una bona estona en 
companyia d’altres dones.

Grup de Dones Blanca d’Anjou  
Presidenta: Pilar Bo i Fenoll
Vicepresidenta: Esther Espelta
Tresorera:   Dolors Mañé
Secretària: Marina Da Pena
Vocals:  Mercedes Gutiérrez, Teresa Piñol, Roser Pas-cual, Mª Luisa Pallarés i Carmen Giménez.

Contacte: C/ Escoles núm. 12, 1er dreta. L’Hospitalet de l’Infant. Telèfon: 628 923 078

Nombre de socis: 400

Objectius: Esdevenir un punt de trobada on les do-nes puguin relacionar-se entre elles, participar en la vida cultural del municipi, col·laborar en els actes or-ganitzats a l’Hospitalet de l’Infant, aprendre a fer diversos treballs manuals i, en definitiva, passar una bona estona

Principals activitats: Cursos de pintura a l’oli, ma-nualitats, ganxet, punt de mitja, lagartera, punt de creu, patchwork, boixets, sevillanes i country; Festa de Santa Àgueda; Trobada de puntaires; sopar de fi de curs; exposició de manualitats per la Festa Major; col-laboració amb la Marató de TV3 i sortides culturals

Any de fundació: 1993

Pastís de xocolata amb 
taronja amarga
Cuinera:
Mari Carmen Farnós Llaó

Ingredients: 
• Per a la massa:
• 3 ous
• 2 mesures de iogurt, 

de sucre
• 3 mesures de iogurt, 

de farina
• 150 gr. de mantega
• ½ sobre de llevat

• Per al farcit:
• Melmelada de taronja 

amarga

• Per a la cobertura: 
• Xocolata negra
• 30 gr. de mantega
• 5 culleradetes de nata 

líquida

Març 2010
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Les entrevistes de la ràdio

Sempre escrius sobre l’Ebre?
Va lligat al meu currículum. Quan vaig 
acabar la carrera, vaig fer un inventari 
amb uns companys d’universitat sobre 
el patrimoni etnològic de l’Ebre català 
i allí vaig veure que era un camp poc 
estudiat. S’havien fet estudis sobre els 
llaüts i la navegació; però en canvi, al-
tres estudis eren desconeguts.
Em va interessar el tema i a l’hora de 
fer la tesi doctoral, vaig escollir el tema 
de l’Ebre i vaig estar 10 anys treballant 
a la zona.

Ens expliques en el darrer llibre que 
la vida a l’Ebre es  podria definir en 
tres fases.

Sí, la relació de la població local amb el 
riu Ebre ha sofert profundes transfor-
macions al llarg del segle XX, cosa que, 
inevitablement, ha influït en la percep-
ció i significació que aquesta població 
anava donant a l’Ebre. 

En quin sentit ha canviat aquesta 
relació amb el riu?
A principis de segle, el riu era un recurs 
molt aprofitat: era via de comunicació, 
font de matèries primeres, d’energia 
hidràulica, d’aigua per a reg i consum 
domèstic i, fins i tot, escenari de ce-
lebracions i actes lúdics. Existien una 
sèrie d’oficis que implicaven una im-
portant ocupació del medi fluvial, com 
ara llaüters, raiers, barquers, pescadors 
i canaleros. Aquesta intensa vida al vol-
tant del riu per força havia de generar 
una rica sociabilitat i convertir l’Ebre en 
un dels principals llocs on es desenvo-
lupaven les relacions personals. 

I què va passar després?
Més tard, tota una sèrie de factors, que 
culminen cap allà a la dècada dels 60,  
releguen l’Ebre a l’oblit: la decadèn-
cia de la navegació, la desaparició de 
la pesca per al consum, dels cistellers 
i dels canyissers; l’arribada de l’aigua 
corrent a les cases... És, senzillament, 
com si el riu no existís. 
A la dècada dels 90, el riu torna a pren-
dre valor, però és un valor diferent: ara 
és un recurs turístic. Però l’autèntica 
recuperació de la importància perduda 
no va tindre lloc fins a l’any 2000, amb 

l’inici de les mobilitzacions contràries al 
Pla Hidrològic Nacional (PHN).

Per als que estiguin interessats en 
llegir els teus treballs, en què es 
diferencien les teves dues últimes 
obres?
En el llibre, Primer la sang que l’aigua, 
estudio el canvi de percepció del Pla Hi-
drològic Nacional; i en Vivències ebren-
ques  ja és una altra cosa,  perquè ex-
plico el passat, és la mateixa gent que 
explica les seves vivències, les vivències 
dels propis ebrencs.

Montserrat Boquera 
Margalef (L’Hospitalet 

de l’Infant, 1972) és 
llicenciada en Antropologia 

Social i Cultural i doctora 
en Antropologia per la 

Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona (URV). 

És coautora del llibre 
De la saboga al silur: 
Pescadors fluvials de 

l’Ebre a Tivenys (2001), i 
autora de  Primer la sang 

que l’aigua i  Vivències 
ebrenques. Fets quotidians 

de quan lo riu era vida.

La pàgina web de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (www.van-
dellos-hospitalet.cat) ha rebut en el darrer any un total de 173.459 visites. La mit-
jana diària ha estat de 475. Aquest nombre d’entrades suposa un increment del 
10,50% respecte l’any anterior. 

D’aquesta manera, doncs, cada cop són més les persones que utilitzen aquest 
servei, on els usuaris poden trobar cada dia les notícies del municipi actualitzades, 
així com l’agenda d’activitats previstes, la previsió meteorològica, informació sobre 
l’estat de les platges i sobre les beques i ajuts;  i els resultats esportius dels equips 
en competició de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. També s’hi pot accedir a un 
llistat de telèfons i adreces d’interès i a un altre de les associacions locals; i a les 
pàgines d’Internet de la  Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, de la TVV (es poden veure 
les notícies i reportatges en format You Tube), del Patronat de Turisme, d’IDETSA 
i dels diversos patronats municipals; i consultar les ordenances fiscals i generals, 
informació relativa al perfil del contractant, a la composició de la corporació muni-
cipal, a les ofertes de formació i feina, etc.

La TVV ja emet en TDT

Voleu compartir les vostres fotografies amb 
la TVV? 

Pròximament s’estrenarà el programa 
‘Memòries’ a la TVV

Kika Alfonso, guanyadora de la panera de 
Nadal de la Ràdio

Des del passat 1 de gener, la Televisió de Vandellòs (TVV)  
ja emet en TDT,  a través del Canal 21, la seva programació 
local. L’Ajuntament considera que el canvi de tecnologia 
d’analògica a digital no ha de comportar una modificació 
de la programació, donat que tant la ràdio com la televisió locals són els mitjans 
de comunicació inclosos dins del  Pla d’Emergència Nuclear de la Província de Ta-
rragona (PENTA). Per aquest motiu, la TVV continua difonent informació d’interès 
per als veïns, especialment en casos hipotètics de simulacres o accidents.

A través del Canal 56, a més, també s’hi podran veure notícies i reportatges del 
nostre municipi per aquest canal del Consorci TDCamp. El Consorci de la Televisió 
Digital Local Pública del Camp (TDCamp) està format pels ajuntaments de Cam-
brils, La Selva del Camp, Mont-roig del Camp, Riudoms i Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, i pel Consell Comarcal del Baix Camp.

L’equip de la Televisió de Vandellòs (TVV) vol endegar pròximament un nou pro-
jecte en què es demana la participació de tothom. Es tracta d’un espai on es 
volen mostrar les fotografies que envieu els espectadors, perquè tothom pugui 
admirar-les a través del nostre canal de televisió local. La idea és dedicar aquest 
programa a una temàtica diferent cada vegada. Per exemple: les recents nevades, 
el carnaval, les competicions esportives, les imatges antigues del municipi, etc.

Ben aviat veureu l’anunci d’aquest espai a la TVV i podreu fer arribar les vostres 
fotografies a aquesta adreça de correu electrònic: tvv-fotografies@vandellos-
hospitalet.cat o bé, portar-les en format digital (en un CD) a la Casa de la Vila de 
l’Hospitalet de l’Infant o a l’Ajuntament de Vandellòs. Animeu-vos a prendre part 
en aquest projecte!

Les gravacions d’aquest nou programa que, segons es preveu, començarà a 
emetre’s al mes d’abril, es van iniciar al febrer i continuaran durant els propers 
mesos. Si esteu interessats en participar en aquest espai protagonitzat per la gent 
gran que vol explicar les seves experiències vitals associades a la història local, no-
més cal que us poseu en contacte amb els professionals de la TVV, a través de la 
seva adreça de correu electrònic: tvv@vandellos-hospitalet.cat; o del seu telèfon: 
977 82 43 60. La intenció és difondre aquest espai de 25 minuts, aproximadament, 
un cop a la setmana.

La Kika Alonso va guanyar 
la panera de Nadal que va 
sortejar Ràdio l’Hospitalet 
de l’Infant el passat 18 de 
desembre entre els seus 
oients. L’emissora local va 
rebre més de 800 trucades 
al concurs del programa ‘El 
quiosc’, però l’afortunada va 
ser aquesta veïna del mateix 
poble, que es va endur una 
panera farcida amb més de 
40 regals cedits per diferents 
comerços i particulars. 

Des de la Ràdio agraeixen un cop més la participació dels establiments i dels seus 
oïdors en aquest sorteig, perquè ‘sempre estan al seu costat’, segons asseguren.

La pàgina web municipal 
va rebre més de 173.000 
visites l’any 2009

Montserrat Boquera Margalef

Març 2010
La Revista
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NAIXEMENTS

Santi Prado Fernández, .......... 03/12/2009

Ayoub Haya,  .......................... 03/12/2009

Lucia Martí García,  ................ 10/12/2009

Andreea Brianna Paraschiv,  ... 21/12/2009

Daniel Cayon Sirisi,  ................ 21/12/2009

Zhe Han Chen,   ..................... 24/12/2009

Mouhamad Amin El Boumediani El Hamdi,  
................................................ 27/12/2009

Safae El Khalloufi,  .................. 29/12/2009

Nerea Redondo Salvoch,  ....... 29/12/2009

Enzo Prades Timpanaro,  ........ 30/12/2009

Sara Crespo Cano,  ................ 10/01/2010

Abril Casagran Enri,  ............... 12/01/2010

Yaiza Montserrat Alvarado Mena,  ............  
................................................ 21/01/2010

Roya Ramaidia,  ...................... 09/02/2010

Gala Komen Vicente,  ............ 09/02/2010

Ivan Castillo Rachok,  ............. 14/02/2010

Pol Buelga Micola,  ................. 18/02/2010

DEFUNCIONS

Juan Martínez Larios,  ................1/11/2009

Albina Gallardo Gómez,  ........ 29/12/2009

Rafael Isern Pallarès,  .............. 19/01/2010

Salvador Pla Escoda,  .............. 25/01/2010

Dolores Guirro Escoda,  .......... 03/02/2010

Josepa Pagès Queixalós,  ........ 20/02/2010

MATRIMONIS

Jesús Nevado Polo  i 
Maria Carmen Verges Gisbert,  ... 19/12/2009

AuTObÚS MuNICIPALTELÈFONS D’INTERÉS

• Ajuntament de L’Hospitalet...................... 977 82 33 13  
• Ajuntament de Vandellòs......................... 977 82 40 37  
• Ambulàncies............................................................  061
• Autocars Hife............................................  902 11 98 14
• Biblioteca de l’Hospitalet.......................... 977 82 21 22
• Biblioteca de Vandellòs........................... 977 82 45 12
• Bombers (emergències)................... 112 i 977 82 34 19
• Bombers (oficines).................................... 977 82 00 19
• C.A.P............................. 977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Casa de la Vila.......................................... 977 82 33 13  
• Casal d’avis de l’Hospitalet....................... 977 82 31 21
• Casal d’avis de Vandellòs......................... 977 82 43 64
• Casal de l’Hospitalet................................. 977 82 30 06
• Casal de Masboquera.............................. 977 82 43 44
• Casal de Masriudoms............................... 977 82 44 10
• Clínica Rural.............................................. 977 82 40 21
• Creu Roja (ambulàncies)........................... 977 81 11 17
• Emissora Municipal................................... 977 82 00 14
• Escola de Música (Vandellòs)................... 977 82 42 34
• Escola de Música (l’Hospitalet)................. 977 82 37 14
• Escola Mestral.......................................... 977 82 31 90
• Escola Valdelors...................................... 977 82 40 14
• Farmàcia Aragonès.................................. 977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà..................................... 977 82 41 64
• FECSA....................................................... 977 77 00 77
• FECSA (Avaries)....................................... 900 23 23 23
• Funeràries Cambrils.................................. 977 36 02 81
• Funeràries  Tortosa................................... 977 44 08 71
• Hifrensa (Alberg)  .....................................  977 82 34 40
• Hifrensa (bar) ........................................... 977 82 30 06
• I.E.S. Berenguer d’Entença....................... 977 82 04 27
• IDETSA..................................................... 977 82 08 20
• Llar d’Infants l’Hospitalet.......................... 977 82 04 61
• Llar d’Infants Vandellòs............................ 977 82 40 03
• Locals Culturals Vandellòs......................... 977 82 42 34
• Mossos d’Esquadra..................................................  088
• Notaria..................................................... 977 82 32 59
• Oficina de Turisme................................... 977 82 33 28
• Patronat Municipal d’Esports.................. 977 82 05 23
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs.................. 977 82 43 54
• Policia Local............................................. 609 30 89 45
• Port Esportiu (Club Nàutic) .....................  977 82 30 04
• Protecció Civil.......................................................... 1006
• Ràdio l’Hospitalet......................................... 977 820014
• Tanatori municipal  977 36 02 81
• Telefònica (Avaries)................................................ 1 002
• Televisió de Vandellòs: .................................  977 82 43 60

Informació 977 214 475
www.autocarsplana.com

Autocars Hife • www.hife.es • Informació 902 119 814 PObLACIÓ

L’Hospitalet de l’Infant   ...............................  4.774

Vandellòs   ....................................................... 948

Masriudoms  .................................................... 163

Masboquera  ..................................................... 60

L’Almadrava  ...................................................... 52

Total ............................................................ 5.997

Dades actualitzades 01/03/2010

CONTACTA AMb L’AJuNTAMENT
www.vandellos-hospitalet.cat

Visiteu la pàgina web de l’Ajuntament on podreu trobar el llistat d’adreces 
electròniques, telèfons i webs d’interès (a la secció “Ajuntament”), l’Agenda 

d’activitats i tota la informació sobre el municipi 

Telèfons Ajuntament: 977824037 (Vandellòs) i 977823313 (L’Hospitalet)

HORARI DE TRENS

RE*  06.15 06.51 07.01 07.21 08.36

RE 07.48 08.27 08.27 08.56 10.06

RE 09.18 09.56 10.05 10.25 11.38

R 10.45 11.26 11.36 11.56 13.08

CE 13.24 14.00 14.08 14.28 15.37

CE 15.54 16.29 16.39 16.57 18.11

CE 17.25 17.59 18.11 18.30 19.38

R 18.03 18.37 18.46 19.12 20.36

RE 18.50 19.26 19.37 19.57 21.08

R 19.12 19.59 20.11 20.34 21.46

RE 19.36 20.16 20.33 21.00 22.08

RE  06.03 07.06 07.30 07.39 08.17

CE 08.03 09.07 09.27 09.40 10.15

RE 09.33 10.37 10.55 11.05 11.41

CE 11.03 12.06 12.23 12.32 13.12

CE 13.33 14.34 14.51 15.01 15.42

RE 15.03 16.06 16.25 16.40 17.17

R 16.33 17.36 17.58 18.11 18.47

RE 18.03 19.08 19.33 19.45 20.28

RE 19.33  20.38 21.01 21.16 21.51

R 21.00 22.07 22.28 22.37 23.16

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS

Barcelona Tortosa

6.06 7.24 7.49

8.03 9.04 9.31 10.05

9.33 10.34 11.04 10

13.30 14.30 14.53 15.34

15.00 16.01 16.27 17.06

17.33

19.33 20.35 21.05 21.43

(1)

(2)

8.28

11.40

11.03 12.03 12.29 13.04

21.00 22.00 22.33 23.12

16.33

(5)

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i  1/05.
(2) Només circula els diumenges i els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(3) No circula els dissabtes. Circula el 22/04.
(4) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(2) No circula els dissabtes. Circula el 22/04
(3) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.
(4) Només circula els divendres (excepte el 21/04) i el 20/04.
(5) Només circula els divendres d'abril i maig i el 20/04.

HORARI D’AUTOBUSOS

AUTOCARS HIFE

Direcció: Hospitalet-Tarragona

Direcció:  Vandellòs-Reus
VANDELLÒS - MASRIUDOMS - L’HOSPITALET - REUS           REUS - L’HOSPITALET - MASRIUDOMS - VANDELLÒS

7.20 7.30 7.35 8.30 13.30 14.05 14.15 14.25
15.00 15.10 15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(de dilluns a divendres)

Direcció: Reus-Vandellòs

L’HOSPITALET - VILASECA/LABORAL - TARRAGONA           TARRAGONA  -  VILASECA/LABORAL  -  L'HOSPITALET
7.35 8.10 8.20 14.30 14.40 15.15

16.15 ------ 17.15 18.15 18.20 19.15

Direcció: Tarragona-Hospitalet

(d-dv)
(d-dss)

VANDELLÒS - BARCELONA
(de dilluns a dissabte labor.) 7.55

BARCELONA - VANDELLÒS
(de dilluns a dissabte labor.) 15.00

(diumenge) 18.30 (diumenge)   21.00

Direcció: Hospitalet-Saragossa
L’HOSPITALET - SARAGOSSA

16.15 20.20(de dilluns a diumenge)

Direcció: Saragossa-Hospitalet

(dilluns a div. feiners)
(div. i visperes festius)
(dg. i visp. feiners)
(diss., dg. i festius)

SARAGOSSA - L'HOSPITALET
15.30 19.15
19.30 23.15
22.00 01.35
10.30 14.20

Tortosa Barcelona

AUTOCARS PLANA

18.03 19.03 19.37 20.15

(3)

• Ajuntament de Vandellòs..........................Pl. de l’Ajuntament, 5. Vandellòs...........................................977 82 40 37 - 977 82 40 53
• Casa de la Vila.............................................C/ Alamanda, 4. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 13 - 977 82 05 51
• Policia Local ................................................ ....................................................................................................977 82 33 13 - 908 44 69 57
• C.A.P.............................................................Ctra. de Mora, 19. L’Hosp. de l’Infant.................................977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Clínica Rural ...............................................C/ Estanislau Figueres, 53. Vandellòs...................................977 82 40 21
• Escola Mestral ............................................C/ Vandellòs, 10. L’Hospitalet de l’Infant ...........................977 82 31 90
• Escola Valdelors..........................................C/ Escoles, 14. Vandellòs........................................................977 82 40 14
• Escola Música ............ ................................C/ Alamanda. L’Hospitalet de l’Infant .................................977 82 37 14
• Llar d'Infants .............................................. C/ Escoles, 12. L'Hospitalet de l'Infant ..............................977 82 04 61
• I.E.S. Berenguer d’Entença .......................Avda. Berenguer d’Entença, 7. L’Hospitalet ......................977 82 04 27
• Farmàcia Aragonès ....................................Via Augusta, 52. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà.......................................C/ Estanislau Figueres............................................................977 82 41 64
• Bombers ......................................................C/ Berenguer d’Entença, 3. L’Hosp. de l’Infant .................977 82 34 19 - 977 82 00 19
• Guàrdia Civil   ...........................................Via Augusta, 11. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 13
• Locals Culturals Vandellòs .......................C/ Remullà, 3. Vandellòs.........................................................977 82 42 34
• Casals Masriudoms ...................................C/ Major, 67. Masriudoms .....................................................977 82 42 13
• Emissora Municipal....................................C/ Escoles, 12. L’Hospitalet de l’Infant...............................977 82 00 14
• Oficina de Turisme.....................................C/ Alamanda, 2. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 28
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs.................C/ Les Flors, 34. Vandellòs ....................................................977 82 43 54
• Pavelló Poliesportiu Hospitalet ..............C/ Tivissa, 5. L’Hospitalet de l’Infant...................................977 82 05 23
• Creu Roja (ambulàncies) ......................... ....................................................................................................977 81 11 17
• FECSA (Avaries) ........................................ ....................................................................................................900 23 23 23
• Notaria ........................................................ ....................................................................................................977 82 32 59
• Protecció Civil............................................ ....................................................................................................1 006
• Telefònica (Avaries) ................................... ....................................................................................................1 002
• Parada de Taxis...........................................Via Augusta i Estació de RENFE (Hosp.) ...........................977 82 36 96
• Funeràries Cambrils..................................977 36 02 81 / Tortosa .........................................................977 44 08 71

Autocar a Barcelona
L’HOSPITALET - BARCELONA

(de dilluns a dissabte) 8.05
        laborables

BARCELONA - L'HOSPITALET

(de dilluns a dissabte) 15.00
        laborables

7.20 7.30 7.35 8.30
15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(dissabtes)

(1)

(3)

(4)

(2)

6.15

7.45

9.18

13.24

15.50

17.25

18.50

19.37

6.51

8.20

9.56

14.00

16.24

17.59

19.26

20.19

7.01

8.30

10.08

14.08

16.42

18.11

19.35

20.33

7.20

8.52

10.25

14.28

16.59

17.50

18.30

19.55

20.58

8.33

10.00

11.30

15.35

18.05

19.00

19.35

21.00

22.01

17.31

Reg.

DELTA
CATALUNYA
EXPRES

REGIONAL
EXPRES

18.09 18.45 (4)

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS

Barcelona Tortosa

6.06 7.24 7.49

8.03 9.04 9.31 10.05

9.33 10.34 11.04 10

13.30 14.30 14.53 15.34

15.00 16.01 16.27 17.06

17.33

19.33 20.35 21.05 21.43

(1)

(2)

8.28

11.40

11.03 12.03 12.29 13.04

21.00 22.00 22.33 23.12

16.33

(5)

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i  1/05.
(2) Només circula els diumenges i els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(3) No circula els dissabtes. Circula el 22/04.
(4) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(2) No circula els dissabtes. Circula el 22/04
(3) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.
(4) Només circula els divendres (excepte el 21/04) i el 20/04.
(5) Només circula els divendres d'abril i maig i el 20/04.

HORARI D’AUTOBUSOS

AUTOCARS HIFE

Direcció: Hospitalet-Tarragona

Direcció:  Vandellòs-Reus
VANDELLÒS - MASRIUDOMS - L’HOSPITALET - REUS           REUS - L’HOSPITALET - MASRIUDOMS - VANDELLÒS

7.20 7.30 7.35 8.30 13.30 14.05 14.15 14.25
15.00 15.10 15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(de dilluns a divendres)

Direcció: Reus-Vandellòs

L’HOSPITALET - VILASECA/LABORAL - TARRAGONA           TARRAGONA  -  VILASECA/LABORAL  -  L'HOSPITALET
7.35 8.10 8.20 14.30 14.40 15.15

16.15 ------ 17.15 18.15 18.20 19.15

Direcció: Tarragona-Hospitalet

(d-dv)
(d-dss)

VANDELLÒS - BARCELONA
(de dilluns a dissabte labor.) 7.55

BARCELONA - VANDELLÒS
(de dilluns a dissabte labor.) 15.00

(diumenge) 18.30 (diumenge)   21.00

Direcció: Hospitalet-Saragossa
L’HOSPITALET - SARAGOSSA

16.15 20.20(de dilluns a diumenge)

Direcció: Saragossa-Hospitalet

(dilluns a div. feiners)
(div. i visperes festius)
(dg. i visp. feiners)
(diss., dg. i festius)

SARAGOSSA - L'HOSPITALET
15.30 19.15
19.30 23.15
22.00 01.35
10.30 14.20

Tortosa Barcelona

AUTOCARS PLANA

18.03 19.03 19.37 20.15

(3)

• Ajuntament de Vandellòs..........................Pl. de l’Ajuntament, 5. Vandellòs...........................................977 82 40 37 - 977 82 40 53
• Casa de la Vila.............................................C/ Alamanda, 4. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 13 - 977 82 05 51
• Policia Local ................................................ ....................................................................................................977 82 33 13 - 908 44 69 57
• C.A.P.............................................................Ctra. de Mora, 19. L’Hosp. de l’Infant.................................977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Clínica Rural ...............................................C/ Estanislau Figueres, 53. Vandellòs...................................977 82 40 21
• Escola Mestral ............................................C/ Vandellòs, 10. L’Hospitalet de l’Infant ...........................977 82 31 90
• Escola Valdelors..........................................C/ Escoles, 14. Vandellòs........................................................977 82 40 14
• Escola Música ............ ................................C/ Alamanda. L’Hospitalet de l’Infant .................................977 82 37 14
• Llar d'Infants .............................................. C/ Escoles, 12. L'Hospitalet de l'Infant ..............................977 82 04 61
• I.E.S. Berenguer d’Entença .......................Avda. Berenguer d’Entença, 7. L’Hospitalet ......................977 82 04 27
• Farmàcia Aragonès ....................................Via Augusta, 52. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà.......................................C/ Estanislau Figueres............................................................977 82 41 64
• Bombers ......................................................C/ Berenguer d’Entença, 3. L’Hosp. de l’Infant .................977 82 34 19 - 977 82 00 19
• Guàrdia Civil   ...........................................Via Augusta, 11. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 13
• Locals Culturals Vandellòs .......................C/ Remullà, 3. Vandellòs.........................................................977 82 42 34
• Casals Masriudoms ...................................C/ Major, 67. Masriudoms .....................................................977 82 42 13
• Emissora Municipal....................................C/ Escoles, 12. L’Hospitalet de l’Infant...............................977 82 00 14
• Oficina de Turisme.....................................C/ Alamanda, 2. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 28
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs.................C/ Les Flors, 34. Vandellòs ....................................................977 82 43 54
• Pavelló Poliesportiu Hospitalet ..............C/ Tivissa, 5. L’Hospitalet de l’Infant...................................977 82 05 23
• Creu Roja (ambulàncies) ......................... ....................................................................................................977 81 11 17
• FECSA (Avaries) ........................................ ....................................................................................................900 23 23 23
• Notaria ........................................................ ....................................................................................................977 82 32 59
• Protecció Civil............................................ ....................................................................................................1 006
• Telefònica (Avaries) ................................... ....................................................................................................1 002
• Parada de Taxis...........................................Via Augusta i Estació de RENFE (Hosp.) ...........................977 82 36 96
• Funeràries Cambrils..................................977 36 02 81 / Tortosa .........................................................977 44 08 71

Autocar a Barcelona
L’HOSPITALET - BARCELONA

(de dilluns a dissabte) 8.05
        laborables

BARCELONA - L'HOSPITALET

(de dilluns a dissabte) 15.00
        laborables

7.20 7.30 7.35 8.30
15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(dissabtes)

(1)

(3)

(4)

(2)

6.15

7.45

9.18

13.24

15.50

17.25

18.50

19.37

6.51

8.20

9.56

14.00

16.24

17.59

19.26

20.19

7.01

8.30

10.08

14.08

16.42

18.11

19.35

20.33

7.20

8.52

10.25

14.28

16.59

17.50

18.30

19.55

20.58

8.33

10.00

11.30

15.35

18.05

19.00

19.35

21.00

22.01

17.31

Reg.

DELTA
CATALUNYA
EXPRES

REGIONAL
EXPRES

18.09 18.45 (4)

Més informació: 902 240 202    Horaris vàlids des del 21/06/2009
    www.renfe.es

L’Hospitalet de l’Infant 
 

- Miami Platja - Cambrils - Reus

  Enllacen amb Tarragona - Cambrils (CN-340)

 

 Enllacen amb Tarragona - Cambrils (CN-340) amb una petita espera

www.mobilitat.net

Més informació: www.autocarsplana.com

poblacions de dilluns a divendres feiners dissabtes feiners diumenges i festius

 Reus  08.30 09.30 12.00 13.15 15.00 17.30 18.30 20.00 09.15 13.15 18.30 20.00 09.15 12.00 16.45 20.00

Cambrils 09.00 10.00 12.30 13.45 15.30 18.00 19.00 20.30 09.45 13.45 19.00 20.30 09.45 12.30 17.15 20.30

Miami Platja 09.30 10.30 13.00 14.05 16.05 18.35 19.20 21.00 10.20 14.05 19.20 21.00 10.20 13.00 17.45 21.00

l’Hospitalet  

de l’Infant 09.45 10.45 13.15 14.15 16.15 18.45 19.30 21.15 10.30 14.30 19.30 21.15 10.30 13.15 18.00 21.15

l’Hospitalet  

de l’Infant 07.25 09.45 10.45 13.15 15.15 16.15 18.45 21.15 07.40 10.30 15.15 21.15 10.30 13.15 18.00 21.15

Miami Platja 07.30 09.50 10.50 13.20 15.20 16.20 18.50 21.20 07.45 10.35 15.20 21.20 10.35 13.20 18.05 21.20

Cambrils 07.50 10.15 11.15 13.45 15.45 16.45 19.15 21.45 08.10* 11.00 15.45 21.45 11.00 13.45 18.30 21.45

Reus 08.30 11:00 12.00 14.30 16.30 17.30 20.00 22.30 08.40 11.45 16.30 22.30 11.45 14.30 19.15 22.30

poblacions de dilluns a divendres feiners dissabtes feiners diumenges i festius

HORARI D’AuTObÚS
Autocars Plana - Línia Tivissa-Reus

* No circula diumenges i festius

Març 2010
La Revista
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Fotogaleria

‘Anem a buscar atxes’ a Vandellòs Els Pastorets de L’Hospitalet 

Figurant al programa Polònia de TV3...

Escola ValdelorsEscola Mestral

Parc Infantil de Nadal de L’Hospitalet

Llar infants Patufets

Parc Infantil de Nadal de Vandellòs

Llar infants Sol i Vent

Guanyadora del sorteig del  Mercat del Regal de Nadal

L’Home dels Nassos a Vandellòs

L’Home dels Nassos a L’Hospitalet

Març 2010
La Revista
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Març 2010
La Revista

La nevada en imatges

L’Hospitalet

L’Hospitalet

Masboquera

Masboquera L’Almadrava

Masriudoms

Masriudoms

Castelló
Remullà

Vandellòs

Vandellòs

Vandellòs
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Març 2010
La Revista

El Baró de Bidet de Masriudoms

La benvinguda al senyor Carnestoltes

Escola Valdelors
IES Berenguer d’Entença

Llar infants Sol i Vent Llar infants Patufets

Vandellòs 

L’Hospitalet de l’Infant

Vandellòs
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Març 2010
La Revista

Fotogaleria

Masriupichus de Masriudoms

Carnaval



Març 2010
La Revista
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