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Fa un mes vam tenir l’oportunitat de celebrar tots plegats l’Onze de Setembre, una festa que ens permet 
recordar un poble que té més de mil anys d’història i busca un lloc en el món; i també, una jornada 
reflexiva, que serveix per marcar els objectius i construir el país que volem, sense perdre de vista que 
Catalunya la fem entre tots amb el treball diari.  

Enguany, la Diada Nacional ha tingut lloc en un context molt delicat, arran de la situació creada per la 
sentència del Tribuna Constitucional sobre L’Estatut Català del 2006, que ens oferia un marc jurídic que 
ens permetia consolidar el concepte de poble i de nació.

Aquesta sentència, que qüestiona la integritat de l’Estatut Català aprovat per referèndum i per les Corts 
Generals, ha rebaixat les nostres expectatives i fa que sigui més viu el sentiment de recuperació de la 
nostra identitat, ja que s’està intentant vulnerar la nostra voluntat i els nostres drets com a país. 

En un moment com el d’ara, en què la crisi econòmica ja fa molts mesos que dura i exigirà encara un 
gran esforç de superació, cal més que mai treballar per obtenir un finançament suficient per poder 
garantir els serveis que necessitem els ciutadans, però cal també que fem un esforç a nivell personal i 
col·lectiu per adaptar-nos millor a la nova situació actual.    

Som catalans i hem de continuar treballant per preservar i transmetre a la resta la nostra forma de ser, 
conservant la nostra identitat i donant un bon exemple de convivència i d’integració.   

Això és el que hem fet aquest estiu, quan hem acollit novament amb els braços oberts turistes de tot 
arreu; i durant les festes majors dels nostres pobles, quan hem tingut l’ocasió de compartir moments de 
lleure i alhora de germanor. 

Ara, tots, tant estudiants com no estudiants, cadascú a la seva manera, hem  començat un nou curs. I 
l’hem iniciat amb il·lusió, amb les mateixes ganes de sempre de progressar i superar nous reptes. 

Josep Castellnou i Barceló
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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“On va la corda, va el poal”
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A aquest projectes, cal sumar-hi, entre 
moltes altres coses, les gestions que 
està duent a terme perquè els 59 alum-
nes que cursen ESO a l’Institut Beren-
guer d’Entença de L’Hospitalet de l’In-
fant i viuen a Vandellòs, Masboquera, 
Masriudoms i les urbanitzacions Infant 
i Vanessa Park, no hagin de pagar el 
transport escolar.

Aquest servei s’està oferint des que va 
començar el nou curs, però encara fal-
ta per determinar qui se’n farà càrrec 
dels 25.000 euros, aproximadament, 
que costen els 4 viatges que aquests 
estudiants han de fer a l’institut les 2 
tardes en què tenen classe. ‘L’Ajunta-
ment o la Generalitat’, precisa la re-
gidora Maite Boquera, remarcant que 
en cap cas hauran de pagar els pares 
d’aquests alumnes.

Per discutir aquesta qüestió, precisa-
ment, Boquera té previst reunir-se amb 
el director dels Serveis Territorials del 

Departament d’Educació a Tarragona, 
Vicent Villena, a mitjans d’aquest mes 
d’octubre. ‘Els nens de Vandellòs i dels 
voltants tenen el mateix dret que altres 
a rebre una educació gratuïta i la nostra 
obligació és defensar-los. És injust que 
ara la Generalitat digui que els ajuts al 
transport escolar només estan pensats 
per aquells alumnes que es desplacen 
d’un municipi a un altre. Vandellòs i 
els altres nuclis no tenen culpa que pel 
seu cens, no puguin tenir un institut. 
A més, l’institut de L’Hospitalet no té 
menjador, amb la qual cosa els estudi-
ants no poden quedar-s’hi a dinar’.

El que sí té més segur la regidora, és 
que ‘si no hi ha cap entrebanc’, per la 

Festa de l’Oli, al gener, es podrà inau-
gurar el museu de l’oli. A hores d’ara 
s’està fent l’obra civil i s’estan prepa-
rant ja els treballs de museïtzació.

Les obres de la 2a ampliació de la llar 
d’infants Sol i Vent de L’Hospitalet de 
l’Infant també van a bon ritme. Pel 
Nadal, es calcula que podran estar en-
llestides, de forma que els més petits 
podran gaudir aviat de 2 aules més. En 
una d’aquestes aules, com a novetat, 
els alumnes podran fer psicomotricitat 
en un espai amb unes condicions més 
òptimes.

Per més aviat, Maite Boquera té previst 
organitzar un procés de participació 

ciutadana. Concretament, per la se-
gona quinzena d’octubre. En aquesta 
ocasió, demanarà als veïns de Masriu-
doms que opinin sobre els usos que 
volen que tingui la Casa Abadia, l’im-
moble ubicat al carrer Major número 9 
d’aquest poble que el Bisbat de Tortosa 
ha cedit recentment a l’Ajuntament.

A banda d’això, la regidora de Cultura 
té programats pels propers dies dos es-
deveniments: l’inici d’un cicle de con-
tacontes a la biblioteca de Vandellòs (hi 
haurà una sessió cada mes, entre els 
mesos d’octubre i juny); i el Correllen-
gua 2010, que han organitzat pel 16 
d’octubre diverses entitats locals, amb 
el finançament del consistori.

El proper mes de novembre és previst 
que estigui enllestit el projecte d’instal·-
lació de gespa artifical al camp de futbol 
de l’Arenal. En breu, doncs, el podran 
trepitjar els jugadors de la categoria re-
gional, els de futbol base, els veterans i 
un nou equip de futbol 7 femení.

A l’espera que estigui acabat aquest 
projecte que inclou la instal·lació d’una 
superfície total de gespa de 6.912 m2 
i d’un sistema de reg automàtic; a més 
del condicionament del terreny, l’exe-
cució d’un sistema de drenatge espe-
cífic d’alt rendiment; i la col·locació 
d’un equipament esportiu complet (en 
aquest terreny no només s’ubicarà i se-
nyalitzarà 1 camp de futbol d’11; sinó 
també i com a novetat, 2 camps de 
futbol 7),  els equips estan entrenant 

i jugant els partits que tenen previstos 
a casa, al camp de l’Escola Mestral, re-
centment millorat. En concret, l’Ajun-
tament ha canviat tota la tanca peri-
metral d’aquest camp per un import 

de 9.600 euros, segons ha explicat el 
regidor d’Esports, Joan Carles Vidal.

Recordem que el Club Esportiu L’Hospi-
talet de l’Infant té actualment 2 equips 

amateurs de regional (un de 2ª i un al-
tre de 3ª), i 10 de futbol base (1 juvenil, 
1 cadet, 1 infantil, 2 alevins, 2 benja-
mins, 2 prebenjamins i 1 femení). Això 
significa que mou  un volum d’uns 200 
jugadors, aproximadament, segons 
explica el president del club, Francisco 
Juárez.

Recordem que IDETSA, l’empresa 
municipal que té encomanada la 
gestió d’algunes obres públiques 
promogudes per l’Ajuntament , va 
adjudicar el projecte d’instal·lació 
d’aquesta herba d’última generació 
a PSF Green Company per un import 
de 430.181,97 euros. Aquesta em-
presa, a més, es va comprometre a 
finançar diverses millores per un va-
lor de 72.000 euros.

 ‘Tenim previst inaugurar el 
museu de l’oli al gener’

Els jugadors podran trepitjar aviat gespa 
artificial al camp de futbol de l’Arenal

Desembre 2009
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L’arribada de la 
tardor és sinònim 
de molta activitat 

per les regidories de 
Cultura i Ensenyament, 

encapçalades per 
l’edil Maite Boquera. 

En aquests moments, 
té molts projectes en 

marxa: el futur centre 
d’interpretació de 

l’oli, la 2a ampliació 
de la llar d’infants 

Sol i Vent; un proper 
procés de participació 

ciutadana, etc.

Mentre treballa en altres projectes, la regidora de Cultura i Ensenyament, Maite Boquera, està 
fent gestions per resoldre el problema del transport escolar

Segons es preveu, els treballs al camp de futbol quedaran enllestits el proper mes de novembre
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Un cop anunciat el dia 28 de novembre com 
a data per anar a votar a les eleccions al nos-
tre Parlament, ens toca fer una mica de ba-
lanç de com han anat les coses amb l’actual 
Govern de  Catalunya, tenint en compte les 
relacions que ha mantingut amb el nostre 
municipi i els projectes que ha dut a terme a 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

D’entrada, i malauradament, hem de co-
mençar aquest balanç manifestant que el 
nostre grau de satisfacció és ínfim. Un dels 
motius del nostre malestar són els nombro-
sos projectes, convenis signats, promeses 
i obres en curs que no s’han fet  o estan 
encallats, tal com ho hem fet constar en 
articles anteriors. Durant aquestos darrers 4 
anys, a més, solament hem rebut la visita 
institucional de la consellera de Salut, i dels 
consellers d’Esports, Governació  i Cultura. 
En tots 4 casos, les visites han estat relacio-
nades amb l’obertura de nous equipaments 
al nostre municipi, pels quals l’administració 
catalana mai hi ha aportat una suma supe-
rior al 15% de la inversió.

I què dir del President del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya? El senyor José Mon-
tilla ha anunciat i ha tingut l’oportunitat de 
venir al nostre municipi dues vegades. El 
Departament de Presidència, però, ha aca-
bat suspenent ambdues cites. Tanmateix, 
el nostre Alcalde ha demanat visita al Pa-
lau de la Generalitat en reiterades ocasions 
i encara ara estem esperant resposta.... I 
,mentrestant,  davant de tot això, què ha 
fet el nostre grup municipal del psc-PSOE?. 
Actuar en la seva línia, que és ‘primer, el 
partit, i desprès, el municipi’. I sempre ens 
volen fer creure el que no és, reiterant ve-
ritats a mitges i tergiversacions . En això 
són autèntics especialistes; i també, en la 
manipulació informativa, sense escrúpols i 
buscant sempre un rèdit electoral. 

Per tot plegat, confiem que es produeixi 
l’esperat canvi de govern  i puguem dis-
posar de millors condicions, cosa que, vist 
el vist, tampoc serà tant difícil. I alhora de-
manem a tot l’electorat que exerceixi el seu 
dret al vot i ajudi, pel nostre bé i el de tot 
Catalunya , a què puguem tenir un nou go-
vern que contribueixi de debò a millorar el 
nostre territori i els nostres pobles.

Des del punt de vista del govern local volem 
afegir que, malgrat la minsa col·laboració 
abans esmentada, continuem tirant enda-
vant, i a bon ritme, els nostres projectes i 
programa de govern. Les atencions socials, 
la lluita contra el problema de l’atur, els bai-
xos impostos i els mínims preus fixats per als 
serveis a la ciutadania ( com ara, per les ac-
tivitats esportives, les quotes de les llars d’in-
fants i l’escola de música i l’oferta de serveis 
que són totalment gratuïts), continuen  es-
sent la nostra prioritat, sense oblidar l’esperit 
de servei a les persones i als diferents pobles 
que configuren el nostre municipi.

Aquesta darrera etapa del mandat,  de fet, 
l’encarem amb tot l’entusiasme i la il·lusió 
que ens fa culminar molts projectes que te-
níem en marxa. Confiem que ben aviat tots 
els veïns puguem gaudir-los i valorar-los 
positivament. Nosaltres continuem tenint 
molt clar que som i serem gent dels nostres 
pobles. I a tots, tant si es vol com si no es 
vol, ens uneix un objectiu clar i comú: servir 
al nostre Municipi.

Com sabeu, teniu a la vostra disposició la 
nostra pàgina web: www.ciuvh.cat

L’hora de la veritat

Els socialistes de Catalunya hem aprofitat 
el mes de setembre per explicar l’acció del 
govern presidit per José Montilla els dar-
rers quatre anys.

La feina feta ha estat molta i molt bona: 
el desplegament de l’Estatut, l’acord del 
finançament; el màxim històric en inver-
sió pública; un especial esforç d’augment 
dels metges, mossos i mestres al ser-
vei dels ciutadans; el traspàs de la ges-
tió del servei de rodalies, la inspecció de 
treball i l’expedició del primer permís de 
treball per als treballadors estrangers; la 
llei d’educació de Catalunya, la llei de sa-
lut pública, la llei de serveis socials; l’ae-
roport de Lleida-Alguaire; noves escoles, 
més places d’escoles bressol, nous hos-
pitals i nous centres de salut; els pactes 
nacionals d’habitatge, recerca i innovació, 
infraestructures, immigració i la renovació 
de l’acord estratègic per la internaciona-
lització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana amb els 
agents socials; un gir radical en la política 
de l’aigua amb la garantia de subminis-
trament a partir de la dessalinització; l’eli-
minació de l’impost de successions per al 
94% dels contribuents; la llei de barris, 
l’ampliació de la xarxa de metro, la po-
sada en marxa del primer tram del canal 
Segarra-Garrigues; més ajuts per l’habi-
tatge, més energia renovable, la Ciutat de 
la Justícia, més presons; desplegament de 
la llei de la dependència... 

Les inversions de la Generalitat al nostre 
municipi han superat els 15 milions d’eu-
ros (carretera C-44, promoció Les Tàpies 
II, tractament d’aigües residuals, Escola 
Valdelors, promoció Camí de la Porrassa i 
consultori mèdic Vandellòs). Les subvenci-
ons atorgades a l’Ajuntament de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant han superat 
els 3 milions d’euros. Un balanç fantàstic 
que encara no ha revertit els retards acu-
mulats en 23 anys de governs de CiU.

Però la campanya de les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 28 de novembre 
girarà sobretot al voltant de propostes de 
futur en matèria d’autogovern, de lluita 
contra la crisi i de model social. Les al-
ternatives són clares: impulsar l’autogo-
vern en el marc espanyol o trencar amb 
el marc constitucional i estatutari; pensar 
que de la crisi en podem sortir sense sa-
crificis o parlar clar i impulsar les reformes 
necessàries; intentar enganyar amb pro-
meses de rebaixar els impostos al mateix 
temps que es manté la inversió i la qua-
litat dels serveis públics o defensar una 
fiscalitat equitativa i un esforç solidari per 
desenvolupar l’Estat del benestar.

La campanya que aviat començarà, se-
rà en aquest sentit, l’hora de la veritat. 
Els socialistes tenim un projecte clar per a 
oferir al poble català i aprofitarem els dies 
que queden fins al 28 de novembre per a 
explicar-lo i defensar-lo. Aquestes elecci-
ons seran decisives i molt importants. Es 
decidirà quin camí ha de seguir Catalu-
nya, no en una legislatura, sinó -segura-
ment- en tota una generació. En aquest 
sentit, us demano que us informeu, a 
fons, que penseu en les conseqüències 
del vostre vot  i que prengueu la vostra 
opció amb llibertat.

Podeu accedir a la informació del grup 
municipal socialista entrant al nostre web: 
www.pscvh.org 

Anem enfilant poc a poc els darrers dies 
de l’actual legislatura. El mes de maig 
haurem de renovar els càrrecs munici-
pals de casa nostra. Abans però, tenim 
el repte de les eleccions al Parlament de 
Catalunya. Una convocatòria on hi serà 
present –i molt- la necessitat que tenim 
els catalans de decidir per nosaltres ma-
teixos cap a on volem anar i quina mena 
de país desitgem. Sense ser futuristes 
però sí somniadors, esperem que els ciu-
tadans decideixin quina és l’opció que 
millor pot representar els designis de la 
nostra terra.

D’altra banda, a casa nostra, seguim mo-
vent-nos pels àmbits energètics. Exemples 
clars poden ser tant la renovació del per-
mís d’explotació a la central nuclear Van-
dellòs-2 com la desestimació del recurs 
aprovat en el darrrer ple contra la decisió 
de la Direcció General d’Energia i Mines 
de la Generalitat, referida al mapa eòlic i 
a la seva afectació al poble de Gavadà.

Anem a pams. El Ministeri d’Indústria del 
Govern espanyol ha decidit renovar 10 
anys més la llicència a la nuclear. Tant el 
Consell de Seguretat Nuclear com ANAV 
han consensuat un seguit de propostes 
de millora del funcionament i de segure-
tat de la instal·lació. Personalment, crec 
que aquesta decisió ha estat adoptada 
d’esquena al ciutadà i més, amb la rela-
tivament recent conformitat donada per 
l’Estat espanyol l’any 2005 al conveni 
d’Aarhus sobre participació ciutadana en 
les decisions importants de caire mediam-
biental, i més quan parlem d’una central. 
Aquest és al meu parer, sense ser tècnic ni 
entrar a valorar cap de les recomanacions 
suggerides, una ensopegada important 
que pot arribar a fer-nos dubtar sobre allò 
que els polítics en diem transparència.

Ara bé, és molt menys comprensible la 
decisió d’Energia i Mines de la Genera-
litat sobre les afeccions geogràfiques del 
nou parc eòlic proposat a la Ribera d’Ebre 
(Tivissa). La major part de la corporació 
municipal (excepte els socialistes) vam 
considerar errònia la postura de proposar 
ubicar al bell mig de Gavadà aerogenera-
dors ja no només per motius d’impacte 
visual sinó perquè pot alterar-se notòria-
ment l’avifauna i també la flora de l’in-
dret. Defensem l’energia del vent però no 
a qualsevol preu! 

En un altre àmbit, la Comissió Informativa 
Local sobre centrals nuclears, celebrada a 
L’Hospitalet el mes de setembre,  va ser el 
marc en què va presentar-se l’estudi epi-
demiològic sobre la relació càncer-cen-
trals nuclears. Considero que és un estudi 
MÉS i segur que el més ampli, sobre la 
matèria. Aquesta premissa no és reflex de 
res en un món en què des de 1987 han 
sovintejat aquesta mena d’informes amb 
algunes conclusions ben diferents a les 
del present estudi fet també per la Uni-
versitat Carlos III de Madrid. 

Canviant radicalment de tema, penso 
que val la pena esmentar l’acord arribat 
amb l’àrea local de Governació per tal de 
tirar endavant, abans d’acabar la present 
legislatura, una campanya de sensibilitza-
ció sobre animals domèstics. La voluntat 
del govern local és intentar acabar amb la 
deixadesa de bastants veïns en el relatiu 
a la recollida de les defecacions de la via 
pública. 

Un símbol és un element tangible, material, 
que representa o pot representar una idea, 
un pensament, un sentiment, etc. Els sím-
bols per si mateixos no tenen cap valor. Això 
sí, tenen el valor que els hi vulguem donar, 
perquè des de la perspectiva de la raó, no-
més són trossos de tela, de fusta, de pintura 
o de qualsevol altre material amb els quals 
es pot representar aquest símbol. 

Els símbols quan agafen valor de veritat és 
quan una comunitat, una part de pobla-
ció, un grup de persones, etc. identifiquen 
aquell símbol amb alguna cosa que ells es-
timen, ja sigui un país, una religió, un club 
de futbol o un poble. Llavors sí que aquest 
senyal, aquest trosset de matèria, és molt 
més que allò que és, passa a formar part 
del teu conscient racional per allò que re-
presenta i, per tant, és quelcom intocable, 
respectable, noble. 

Ara bé, el que nosaltres creiem és que els 
símbols representatius d’un grup no han de 
ser mai imposats, perquè els sentiments no 
s’imposen, es tenen i prou. I quan algú in-
tenta imposar al col·lectiu un símbol amb 
què no t’identifiques i raonablement aque-
lla ensenya no diu res de tu ni del teu grup, 
el mínim que pots sentir-hi és indiferència, i 
per tant davant seu ni et commouràs ni sen-
tiràs res, com he dit abans, només sentiràs 
indiferència. Tot això s’ha escrit per fer cap 
a una conclusió: 

Estem molt contents de la iniciativa d’una 
persona o persones que durant aquestes 
festes de l’Onze de Setembre van recons-
truir un símbol que intenta i pot representar 
a L’Hospitalet, perquè com a poble carregat 
d’història, carregat de sentiment, s’ho me-
reix. Des de la nostra perspectiva i com a 
grup municipal entenem que aquestes ini-
ciatives volen expressar i reivindicar la idio-
sincràsia pròpia d’un poble, que no van en 
contra de ningú, simplement reivindiquen 
la naturalesa pròpia, única i intransferible 
d’un grup de ciutadans que es poden sentir 
identificats amb aquest símbol, com alguna 
cosa seva, una cosa pròpia. Des del nostre 
grup esperem i desitgem que per als ciuta-
dans de L’Hospitalet aquest signe de norma-
litat no es quedi només com una anècdota, 
esperem que els impulsors de la idea siguin 
capaços de fer pedagogia d’aquest fet, i fer 
entendre, com nosaltres entenem, que allò 
que és just, és fàcilment defensable. 

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

Som i serem… Estiu energètic Símbols
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Els xiquets que assistiren 
a l’escola de Masriudoms aquell dilluns 
d’hivern no han oblidat mai aquell mo-
ment. Era el dia 8 de gener de 1951, i 
mentre  miraven distrets per la finestra, 
una tràgica escena els va glaçar la mira-
da. Carregat sobre l’albardó de la mu-
la del Josep Alcait Castellví i cobert amb 
una manta,  passava,  davant dels seus 
ulls el cos sense vida d’un home. A les 
retines d’aquells ulls innocents es va plas-
mar al foc, la imatge dantesca d’aquella 
mà inanimada que es movia com un pèn-
dol al ritme del pas de la cavalleria. 

Els fets se situen en plena postguerra es-
panyola, quan la Guàrdia Civil cercava 
els darrers grups de guerrillers antifran-
quistes que encara es mantenien actius 
a les muntanyes catalanes. Aquest grups, 
coneguts popularment com  “maquis”, 
lluitaven des de la clandestinitat amb l’es-
perança que els aliats esbandirien Franco 
després de la caiguda del nazisme a Eu-
ropa. Però la seva resistència fou minvant 
poc a poc per la manca de suport exterior 
i la dura repressió del Règim.  En aquests 
anys a les nostres comarques  només res-
taven alguns elements aïllats com el grup 
que l’any 1948 encara es movia per Lla-
beria o el guerriller Florenci Pla, cap de la 
Banda dels 7, conegut amb el sobrenom 
de “La pastora”, que actuava pels Ports 
de Tortosa. 

La història va començar un dels dies que 
la dona d’un pastor que tancava les se-
ves cabres al Racó dels Meners va portar 
el dinar al seu home. Caminava per un 
vell camí de ferradura que neix a  Mas-
riudoms, que passa per davant del Pun-
talt, la Mola de Nadell i les Solanes i que 
va a parar a la Porrassa de L’ Hospitalet, 
l’Aigualcoll i el Coll de Balaguer. Aquest 
camí actualment està gairebé perdut, pe-
rò antigament era el pas més ràpid pels 
pagesos per accedir als seus trossos. El 
camí dels Meners passa molt a prop de la 
cova Nadell, un forat natural, un mirador 
excepcional situat a la cara de migdia de 
la muntanya que proporciona unes vistes 
increïbles del terme, i que durant segles 
ha donat aixopluc a l’home. 

Quan la dona del pastor va arribar aquell 
dia a l’alçada de la cova va sentir una 
gran xerrameca i, estranyada, ho va co-
mentar. La notícia va córrer, arribant als 

responsables de la caserna de la Guàrdia 
Civil de L’Hospitalet de l’Infant.   

A la cova hi havia foc i se sentia un gran 
escàndol. Devien deduir que es tractava 
d’alguna partida de guerrillers d’aquelles 
que voltaven per les nostres muntanyes i 
es van decidir a fer cap per a neutralitzar-
la. El diumenge 7 de gener es va desple-
gar el dispositiu de forces accedint al lloc 
per dues vies.

De L’Hospitalet van demanar l’ajuda del 
Josep Pomés de la Pedrella que treballava 
al forn del seu oncle Ignasi Sancho, alcal-
de pedani de L’Hospitalet i que havia es-
tat pastoret de cabres a la seva infantesa. 
Ell coneixia perfectament el terreny i va 
ser el primer que va acompanyar el tinent 
fins a la cavitat. 

Josep Maria Escoda Isern era el sometent 
de Masriudoms i va conduir les autoritats 
per la via més factible: el camí dels Meners.  

Diuen que van venir dues Companyies de 
Guàrdies de Tarragona i Cambrils armats 
per a fer front a la partida de maquis. Van 
estacionar  els camions al port de carro 
(el ranxo), que era l’últim lloc d’aquelles 
contrades on es podia arribar sobre rodes 
i van continuar a peu. 

Un cop encerclada la cova van obrir foc 
i des de L’Hospitalet el veïns van veure i 
sentir com el projectils  xisclaven contra 
les parets de la roca. Diuen que un tret 
disparat des de dalt de la Mola va acabar 
amb la vida de l’home que finalment va 
morir d’una hemorràgia interna a les 11 
del matí.   

En Josep Alcait Castellví va haver d’anar 
fins al lloc dels fets per a transportar fins 
al poble  les despulles, a tomb de vila, 
que és el nom que tenien antigament les 
feines  que es realitzaven entre tots els 
veïns i a les quals ningú s’hi podia negar. 
Ell pertanyia al torn dels que tenien ca-
valleries.  

Dos guàrdies van traslladar amb una 
manta el cos feixuc de l’home des de la 
cova  fins a un conreu pròxim, ja que la 
mula no arribava fins dalt. Un cop carre-
gat al bast se’l va endur fins al cementeri 
de Masriudoms, on el dia 9  Mossèn Ma-
tias Gil li va donar sepultura.  Hi ha qui 
diu que era de La Fatarella, però mai  ho 
sabrem del cert perquè ningú va reclamar  
el cos. A la memòria col·lectiva de la nos-
tra gent quedarà com el maqui de la cova 
Nadell  i als registres  com a “Cadáver de 
un hombre sin identificar”. No hi ha final 
més roí  per a  un home, ni pobresa més 

profunda,  que acabar la vida i no tenir ni 
un nom per escriure a una làpida.    

Autor: Alfons Tejero Farnós. 

FE D’ERRADES
En l’article aparegut a la revista munici-
pal n. 59 del mes de març, esmentava 
que Josep Saladié Escoda “Xalapa” va ser 
multat l’any 1909 per no pagar l’impost 
de transportista. Es tracta d’una confusió, 
ja que vaig estar mal informat en rela-
ció al renom. Són dues  persones amb el 
mateix nom i cognom, però no podia re-
ferir-se a Josep Saladié Escoda “Xalapa”, 
perquè aquest senyor va néixer a Masriu-
doms l’any 1916. Demano disculpes per 
la confusió.

Joan M. Vernet Borràs

Pocs episodis 
han quedat 

gravats amb 
tanta força a 

la memòria 
col·lectiva 

dels veïns de 
les viles de 

Masriudoms 
i L’Hospitalet 

de l’Infant 
com els que 
van succeir 

a la cova 
Nadell l’any 

1951 .
Masriudoms, vist des de la muntanya.

 L’exterior de la cova Nadell.

Episodis de la nostra història

Fonts orals: Joaquim Alcait Navar-
ro, Jaume Castellví Castellví , Ma-
ria del Carme Escoda, Josep Pomés 
Castellví i Ramon Miralles Saladié.

Fonts documentals: Llibre 3º full 
71 voltat, de la Parròquia de Sant 
Jaume de Masriudoms, per genti-
lesa de Mossèn Julian Escudé Ca-
sadó. 
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El maqui de la cova Nadell
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La xifra total d’estudiants és 
lleugerament superior a la del 
curs passat, quan el nombre 
de matriculats va ser 1.090. El 
centre d’ensenyament on s’ha 
incrementat més la quantitat 
d’estudiants és l’INS Beren-
guer d’Entença, on s’ha pas-
sat de 396 matriculats als 429 
a l’inici de curs: 254, a l’ESO; 
86 a Batxillerat; i 87 als dos ci-
cles formatius (de Grau Mitjà 
Sociosanitari i de Grau Superi-
or d’Educació Infantil).

Enguany, com a novetat, els 
alumnes de l’Escola Mestral 
disposen d’un nou menjador. 
Una seixantena van estrenar 
el 7 de setembre aquest edi-
fici de planta baixa, compost 
per un vestíbul, cuina, sala 
de menjador, sala polivalent i 
banys, de 347,87 metres qua-
drats de superfície, que està 
situat entre l’Escola Mestral i 
el pavelló cobert.

Els alumnes de la llar d’in-
fants ‘Sol i Vent’ de L’Hospi-
talet de l’Infant apuntats al 
servei de menjador també 
se’n beneficien de les noves 
instal·lacions, perquè els seus 
menús s’elaboren allà (tot i 
que continuen servint-se a la 
llar d’infants).

D’altra banda, a les instal-
lacions del nou menjador, 
l’Ajuntament ofereix des 
d’aquest mes d’octubre el 
servei d’acollida matinal als 
alumnes de l’Escola Mestral.

Per oferir aquest servei du-
rant el curs 2010-2011, de 
les 8 a les 9 hores, el consis-
tori compta amb el suport de 
l’AMPA Llastres.

   Més de 180 persones a 
l’Escola de Música 
Més de 180 persones s’han inscrit fins al moment 
a l’Escola de Música de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, una quinzena més dels que ho van fer a 
inicis del curs passat. La matrícula, però, continu-
arà oberta al llarg de l’any per als ciutadans que 
tinguin 3 anys com a mínim, que podran apuntar-
s’hi a les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajunta-
ment.

La banda de música municipal, recordem, tampoc 
està tancada. Actualment està integrada per més 
d’una vintena de pesones.

Una quarantena de perso-
nes, als cursos d’adults

Una quarantena de persones s’ha apuntat als cur-
sos d’adults organitzats per l’Àrea de Cultura i 
Ensenyament de l’Ajuntament. En concret, una 
vintena, al curs de preparació per la prova d’accés 
als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS); i 15, 
al curs orientat a l’obtenció del títol de graduat en 
Educació Secundària (GES).

Són cursos presencials que compten amb el su-
port de l’Aula d’Autoformació i estan estructurats 
de forma modular i flexible, per tal d’adequar-se 
a les condicions de cada alumne d’acord amb les 
seves possibilitats i el seu pla de treball. Són en-
senyaments que condueixen a l’obtenció de ti-
tulacions oficials i que s’estan impartint al Viver 
d’empreses.

Més classes de català, a 
L’Hospitalet de l’Infant
Aquest mes d’octubre s’han iniciat a les Escoles 
Velles de L’Hospitalet de l’Infant els nous cursos de 
català que organitza el Centre de Normalització 
Lingüística (CNL)  i l’Ajuntament.

Aquest primer quadrimestre del curs 2010-2011, 
els nivells que s’han organitzat han estat: Bàsic 1 i 
3, Elemental 2, Intermedi 1; i, per quart cop conse-
cutiu  al municipi, cursos a distància per a persones 
que  parlen català (de nivell Intermedi 1, 2 i 3; i de 
Suficiència 1, 2 i 3). N’hi ha 75 inscrits.

D’altra banda, l’Ajuntament i el CNL han tornat a 
engegar la campanya ‘Voluntariat per la llengua’. 
Aquest programa, recordem, consisteix en posar 
en contacte una persona major d’edat que parla 
català habitualment amb una altra que té conei-
xements bàsics de la llengua i que vol llançar-se 
a parlar-la en un context real i relaxat. Totes dues 
persones es comprometen a dedicar una hora a la 
setmana a conversar en català en els llocs i els ho-
raris que més els convingui, durant un termini de 
10 setmanes com a mínim.

Encara es poden demanar 
els ajuts pels llibres de text i 
ordinadors escolars
Recordeu que fins al 30 de novembre, les famílies 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  interessades 
en acollir-vos al programa municipal de subvenció i 
reutilització de llibres 2010-2011 podreu presentar 
les vostres sol·licituds a l’Oficina Municipal d’Aten-
ció al Ciutadà a l’Hospitalet de l’Infant o a Vande-
llòs, o bé mitjançant l’Oficina Virtual d’Atenció al 
Ciutadà.

Amb la posada en marxa d’aquest programa, 
l’Ajuntament vol ajudar econòmicament els pa-
res en la compra dels llibres de text, impresos i 
digitals, i els ordinadors escolars; fomentar entre 
els nens i nenes els valors de la responsabilitat i el 
respecte vers els companys, així com la cultura de 
l’aprofitament dels recursos. L’Ajuntament desti-
narà 49.000 euros a aquests ajuts, dels quals se’n 
van beneficiar el curs passat més de 500 escolars. 

Podeu trobar les bases d’aquestes subvencions a 
la pàgina web municipal: www.vandellos-hospi-
talet.cat

Una de les novetats d’aquest curs és l’estrena del nou menjador escolar

Octubre 2010
La Revista

Un total de 1.130 
alumnes van 

iniciar a principis 
de setembre el 
curs 2010-2011 

al municipi 
de Vandellòs 
i l’Hospitalet 

de l’Infant. 
D’aquests, a 
L’Hospitalet 

de l’Infant, 505 
estan matriculats 

a l’Escola  
Mestral; 429, a 

l’INS Berenguer 
d’Entença; i 123, 
a la llar d’infants 

Sol i Vent; i a 
Vandellòs, 64 a 

l’Escola Valdelors; 
i 9 a la llar 

d’infants Patufets. 

Un miler d’alumnes 
ha iniciat les classes

Escola Valdelors.

INS Berenguer d’Entença.

Llar d’infants Patufets.

Llar d’infants Sol i Vent.

Escola Mestral.
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Ja han començat les obres de millora 
de les xarxes d’abastament d’aigua 
potable i de sanejament de 2 carrers 
de L’Hospitalet de l’Infant. Aquests 
projectes estan inclosos al Fons Es-
tatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat 
Local (FEOSL).

La pedrera que CEMEX té al 
municipi s’ha remodelat re-
centment amb la modernit-
zació completa de les seves 
instal·lacions en la nova àrea 
d’extracció. Aquesta actuació 
referma el compromís de CE-
MEX amb la zona, on fa 30 
anys que hi  treballa i dóna feina 
actualment a 20 treballadors, 
directament o indirectament. A 
més, suposa la posada en mar-
xa d’una de les instal·lacions 
d’àrids amb la tecnologia més 
puntera del sector.

La inversió total ha ascendit a 
1,5 milions d’euros i un dels 
seus objectius principals ha es-
tat minimitzar l’emissió de pols 
en un entorn de forts vents.

Les obres de construcció de la nova bi-
blioteca i teatre-auditori de L’Hospitalet 
de l’Infant estan avançant segons el ca-
lendari previst. A hores d’ara, ja es pot 
veure l’estructura de l’edifici, que està 
situat a l’entrada del nucli urbà, entre 
la carretera C-44 i el carrer Ramon Be-
renguer IV.

En aquests moments, l’obra està ja 
volumètricament definida i s’està pro-
cedint a compartimentar l’interior, tal 
com van poder comprovar recentment 
l’alcalde, Josep Castellnou; la regidora 
de Cultura, Maite Boquera; i el regidor 
d’Obres, Serveis i Manteniment, Brauli 
Conejo, durant una de les seves visi-
tes als treballs. D’aquesta manera, tot 
apunta que aquest nou equipament 
cultural es podrà inaugurar la Diada de 
Sant Jordi de 2011, tal com es va anun-
ciar el passat 18 de març, dia en què va 
tenir lloc l’acte oficial de la col·locació 
de la primera pedra.

Amb la renovació de les 
xarxes d’aigua potable i de 
clavegueram del carrers de 
les Cometes i La Torre, situ-
ats dins del nucli urbà més 
antic de L’Hospitalet, just 
per sobre de la Plaça Cata-
lunya, es pretén ‘continu-
ar el procés de millora de 
serveis bàsics i de la quali-
tat en el tractament de les 
aigües residuals i el control 
dels abocaments a la riera i 
al mar del nucli antic de la 
població’, ha explicat l’al-
calde, Josep Castellnou.

També es vol separar defini-
tivament les xarxes de plu-
vials de les residuals i evitar 
les pèrdues i les avaries de 
les xarxes d’abastament 
d’aigua potable, que estan 
envellides, segons ha afegit 
l’alcalde.

En breu és previst que co-
menci també la renovació 
de l’enllumenat públic a 
diversos carrers del mateix 
poble. 

Aquest projecte, inclòs 
igualment al FEOSL, afecta-
rà a la carretera de L’Hospi-
talet de l’Infant a Móra (des 
de l’entrada del poble fins 
als carrers Terra Alta i Plaça 
Berenguer); i als carrers Ter-

ra Alta, L’Estació, Jaume I, 
Alt Camp, Baix Camp i de 
la Ribera, segons ha preci-
sat el batlle.

En aquestes vies, se substi-
tuiran els punts de llum per 
uns altres de major rendi-
ment que disminueixin la 
contaminació lumínica i el 
consum d’energia elèctrica.

L’Ajuntament va adjudicar 
les obres de millora de les 
xarxes d’abastament d’ai-
gua potable i de saneja-
ment del carrer La Torre a 
l’empresa Retorvan S.L per 
un import de 188.800; i el 
del carrer Cometes a l’em-
presa Alter Construccio-
nes, Ingeniería y Proyectos 
S.L, per 128.325,84 euros. 
Aquests treballs finalitzaran 
a finals de desembre, se-
gons es calcula.

La renovació de l’enllume-
nat públic a diversos car-
rers del mateix poble va ser 
adjudicada a Instal·lacions i 
Muntatges Sabaté SL, per 
146.531,81 euros i es pre-
veu finalitzar el mes de no-
vembre.

Amb aquests projectes, es 
donarà feina a 4 persones 
que es trobaven a l’atur.

Obres de millora de les xarxes 
d’aigua, a L’Hospitalet

S’estan duent a terme als carrers de les Cometes i La TorreUna de les novetats d’aquest curs és l’estrena del nou menjador escolar

Octubre 2010
La Revista

Cemex 
modernitza la 
pedrera amb 1,5 
milions d’euros

Els treballs de la biblioteca pública i teatre-
auditori van a bon ritme
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L’Ajuntament ha encarregat la restauració del cementi-
ri de Vandellòs a 3 dels treballadors que ha contractat 
aquest estiu mitjançant un pla d’ocupació. Aquests em-
pleats que es trobaven en situació d’atur estan repicant 
des del passat mes de juliol totes les parets i comparti-
ments, al 100%, fent saltar l’arrebossat vell que hi havia 
i substituint-lo per un material monocapa més resistent.

‘Un cop s’acabin aquests treballs, el cementiri quedarà 
com nou’, ha afirmat el regidor d’Obres, Serveis i Man-

teniment, Brauli Conejo, que recentment ha visitat les 
obres en companyia de l’alcalde, Josep Castellnou.

Brauli s’ha referit al mal estat que presentava aquest lloc, 
sobretot a causa dels desperfectes causats pel mal temps 
i les nevades que hi va haver a l’hivern, i que feia neces-
sària la seva reparació. 

Per Tots Sants es preveu que tothom pugui veure les 
millores.

S’està restaurant el cementiri de Vandellòs

Masboquera estrena 
consultori mèdic

Recordem que aquest edifici, situat al carrer Santa Marina, 
s’ha sotmès a unes obres de rehabilitació per tal que la 
cinquantena de veïns d’aquest poble puguin disposar d’un 

consultori mèdic d’uns 37 metres quadrats, amb 2 sales de 
visita amb lavabo adaptat per minusvàlids i sala d’espera; i 
d’un magatzem municipal, d’uns 40 metres quadrats.

Aquests treballs han permès ubicar el consultori mèdic 
(abans situat a les escoles velles i anteriorment al casal) 
en un lloc més adequat i dins del poble, segons han des-
tacat l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Josep 
Castellnou; i el regidor de Benestar Social i Salut, Francesc 
Blanch.

Tots dos han explicat que les obres de rehabilitació han 
costat uns 90.000 euros i els equipaments 7.000 euros. 
Per finançar aquest projecte, l’Ajuntament ha comptat 
amb uns subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya (PUOSC) de 52.000 euros, aproximadament.

Està ubicat a la Sala de la Germandat, que es va haver de rehabilitar
Se cedeix 

un solar per 
l’ampliació del 

CAP

S’estan fent gestions 
per posar en marxa 
els centres de dia

El ple municipal del passat 3 d’agost va apro-
var per unanimitat la cessió d’un solar de 
L’Hospitalet de l’Infant al Servei Català de la 
Salut de la Generalitat de Catalunya per des-
tinar-lo a equipament sanitari (actual CAP i la 
seva ampliació).
Es tracta d’una parcel·la de 1.299,60 m2 de 
forma sensiblement rectangular que està si-
tuada al costat de l’actual Centre d’Assistència 
Primària (CAP). Es preveu que aquest mes 
d’octubre estarà enllestida la redacció del pro-
jecte d’ampliació, que posteriorment haurà 
de passar per ple.
Per poder finançar les obres i els equipa-
ments del CAP, l’Ajuntament ja compta amb 
demanar un crèdit, però està a l’espera d’un 
conveni amb el Departament de Salut de la 
Generalitat, per mitjà del qual l’administració 
catalana es comprometi a retornar-li els diners 
(així el consistori només s’hauria de fer càrrec 
dels interessos del crèdit).
El nou edifici del CAP tindrà uns 2.000 metres 
quadrats de superfície (uns 1.300 més dels 
que disposa actualment) i incorporarà 3 nous 
serveis: diagnosi per la imatge, rehabilitació i 
una àrea per al personal del transport sanitari 
d’urgències, segons ha explicat el regidor de 
Salut, Francesc Blanch.

L’Ajuntament continua treballant en la prope-
ra obertura dels centres de dia del municipi.  
Per aquest motiu, ha mantingut converses 
amb diferents empreses especialitzades del 
sector per conèixer quines estarien interessa-
des en ocupar-se de la seva gestió. Davant la 
dificultat de trobar l’empresa més adequada, 
el consistori es planteja altres alternatives.
Com a pas previ, l’Ajuntament n’ha infor-
mat els veïns i veïnes majors de 65 anys que 
vulguin fer ús d’aquest servei dels aspectes 
més importants, mitjançant l’enviament de 
més de 900 cartes. En aquestes cartes se’ls 
fa saber el següent: 
El cost d’una plaça de centre de dia inclou 
una estada mínima de 8 hores, l’esmorzar, 
el dinar i el berenar. A més, el centre de dia 
ofereix un espai on la persona està atesa per 
professionals de la salut, la geriatria, la fisio-
teràpia, el treball social i les activitats ocupa-
cionals i socioculturals.
El preu de la plaça se situa sobre els 850euros 
al mes aproximadament. Aquesta quantitat, 
però,  no l’assumeix en la seva totalitat la per-
sona usuària del servei, ja que mitjançant les 
prestacions que ofereix la Llei de Dependèn-
cia, l’administració catalana es fa càrrec de 
part del cost de la plaça, en funció del grau 
de dependència i dels recursos econòmics 
de l’individu. Aquesta prestació econòmica  
oscil·la entre els 200-300 euros aproximada-
ment i també hi ha casos en què es donen 
places directament. A més, l’Ajuntament 
està treballant en unes bases d’ajuts econò-
mics de caire social que inclouran ajuts per 
l’assistència al centre de dia en funció dels 
recursos econòmics de les famílies.
Per procedir a la posada en funcionament 
dels centres de dia és necessari conèixer el 
nombre de persones interessades en utilitzar 
el servei, ja que es necessita un mínim de 10 
persones usuàries. Per aquest motiu, posem 
a disposició dels interessats en els centres 
de dia un servei d’informació i orientació on 
se’ls informarà, per exemple, dels tràmits 
que s’han de fer per accedir a les prestacions 
de la Llei de Dependència. Per demanar cita 
prèvia poden trucar al 977.56.90.30.

La Sala de la Germandat de Masbo-
quera acull ara el consultori mèdic 
del poble. Des del passat 1 de setem-
bre, la doctora, acompanyada d’una 
infermera, rep visites el primer dime-
cres de cada mes, de les 8.30 a les 11 
hores, aproximadament, en aquest 
edifici on antigament se celebrava el 
ball de la festa major.

Octubre 2010
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El director de la central, Manel Cam-
poy, va destacar en la seva intervenció 
les fites més significatives de l’operació 
de la planta durant el darrer any, a més 
de repassar les dades de recursos hu-
mans i econòmics més rellevants de 
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II. 
Per acabar, es va referir a la propera 
avaluació a la qual se sotmetrà volun-
tàriament la planta, anomenada Peer 
Review, que durà a terme aquest mes 
d’octubre WANO, un organisme inde-
pendent. I també, als treballs més des-
tacats de la recàrrega 17 de la planta, 
prevista a inicis de 2011.

En la reunió també van ser presentats, 
per part del CSN, els últims resultats 
de la CN Vandellòs II en el Sistema 
Integrat de Supervisió de les Centrals 
Nuclears (SISC). Els SISC és un progra-
ma d’avaluació del funcionament de 
les centrals que incorpora mètodes de 
supervisió per a l’observació del com-
portament de les centrals nuclears en 
operació.

Un cop finalitzada la reunió, hi va ha-
ver una sessió informativa de caràcter 
obert a la Casa de la Vila, com es veu 
en la fotografia. En aquesta sessió es 
van tractar 2 temes importants: el dic-

tamen favorable del CSN sobre la reno-
vació de l’autorització d’explotació de 
la central  (com sabeu, el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio ha renovat 
l’autorització d’explotació de la CN Van-
dellòs II, per  un període de 10 anys, a 
comptar des del passat 26 de juliol, data 
en la qual expirava l’anterior llicència); i 
els resultats de l’estudi epidemiològic 
realitzat a l’entorn de les centrals per de-
terminar el possible impacte radiològic 
de les instal·lacions nuclears i radioactives 
del cicle sobre la salut de les persones.

Les conclusions d’aquest estudi dut 
a terme recentment per l’Instituto de 
Salud Carlos III en col·laboració amb el 
Consejo de Seguridad Nuclear al qual 
vam fer referència ja en la darrera revis-
ta, els podeu consultar a la pàgina web 
del CSN: www.csn.es

El Comitè d’Informació és un organis-
me convocat anualment pel Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, 
en el qual participen els alcaldes dels 
municipis de l’àrea d’influència de la 

central: Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, Pratdip, Tivissa, Mont-roig 
del Camp i l’Ametlla de Mar; repre-
sentants del CSN, de Protecció Civil, 
del sector sanitari, educatiu i empre-
sarial, així com de la Subdirección 
de Energía Nuclear del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio; del 
departament d’Energia i Mines de la 
Generalitat de Catalunya, de la Sub-
delegació del Govern a Tarragona i de 
l’Asociación de Municipios en Áreas 
con Centrales (AMAC).

El Comitè d’Informació 
de la central nuclear Van-

dellòs II va tenir lloc el 
passat 15 de setembre a la 
Casa de la Vila de L’Hospi-

talet de l’Infant. Aquesta 
onzena reunió anual del 
comitè  va ser presidida 

per l’alcalde Josep Caste-
llnou i va comptar amb la 

participació del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN). 

Com ja deveu saber, el servei de sub-
ministrament d’aigua potable al mu-
nicipi de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, fins fa poc gestionat per 
l’Ajuntament, passa a ser responsabili-
tat de SECOMSA AIGÜES, S.L. Aquest 
canvi no suposa cap modificació en la 
prestació del servei, de manera que el 
contracte es manté en tots els termes 
i les condicions, i el nou gestor queda 
subrogat en totes les obligacions i els 
drets derivats d’aquest.

Amb motiu d’aquest traspàs, segons 
els explicarà l’empresa a través d’una 
carta, s’ha detectat que ‘les dades 
del padró municipal dels titulars dels 
contractes de les quals disposa, estan 
desactualitzades o bé són incomple-
tes’. ‘L’actualització de les dades dels 
usuaris del servei municipal d’aigües 
és imprescindible per tal de poder as-
segurar una correcta comunicació en-
tre ambdues parts’, afirma SECOMSA 
AIGÜES S.L.

Des de l’1 de gener de 2010, SE-
COMSA AIGÜES, S.L., és la respon-
sable de totes les dades de caràcter 
personal incloses en el contracte i 
necessàries per prestar el servei ade-
quadament. Per aquest motiu, els 
suggereix que en cas que detectin 
alguna errada en les seves dades, els 
ho comuniqui a fi que la informació 
dels seus fitxers sigui correcta i esti-
gui actualitzada. 

L’empresa els informa, igualment, so-
bre la facturació emesa el passat mes 
de juliol, quan van rebre les factures 
corresponents als dos primers perío-
des del 2010. ‘Aquestes dues factu-
res, per una errada d’impressió varen 
ser emeses amb el NIF de l’Ajunta-
ment de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, quan realment l’emissor de 
les factures era SECOMSA AIGÜES.  
Amb motiu d’aquesta errada, es van 
emetre i enviar novament les factures 
substitutives’, assenyala. 

I afegeix: ‘En virtut del disposat en l’art. 79. 
Un de la Llei 26/2009, de 23 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a 2010, s’ha introduït una modificació 
a l’alça dels tipus de gravamen en l’IVA 
per a aquelles operacions que tinguin lloc 
a partir de l’1 de juliol de 2010. Així, a par-
tir d’aquesta data, el tipus general passa 
d’ésser del 16% al 18%, i el tipus redu-
ït passa del 7% al 8%. Ateses aquestes 
consideracions el tipus de gravamen en 
l’IVA es condiciona a la data d’emissió de 
la factura’.

Per a l’actualització de les dades o la reso-
lució de qualsevol consulta o gestió amb 
SECOMSA AIGÜES, S.L, l’empresa posa a 
la seva disposició l’adreça de correu elec-
trònic oficinacomarcal@secomsa-aigues.
org, el telèfon  902 250 070 (de dilluns a 
divendres de 8 a 20 hores) o les oficines 
de Secomsa Aigües (Vandellòs: C/ Dtor Al-
fredo Simon,2. Hospitalet de l’Infant: C/ 
de l’Estació, 13. Cambrils: C/ Raval de Grà-
cia, 38); i els agraeix la seva col·laboració. 

Avís de SECOMSA AIGÜES 

La Casa de la Vila va acollir recentment aquesta reunió i la posterior sessió informativa

Celebrat el  Comitè d’Informació 
de CN Vandellòs II a L’Hospitalet

Alpiq compra 
la ‘Plana del 
Vent’
Alpiq, companyia elèctrica líder a 
Suïssa que a Espanya opera sota 
la denominació d’Atel Energia, ha 
comprat a Gas Natural Fenosa una 
unitat de la Planta de cicle combinat 
de Plana del Vent, situada al muni-
cipi. Amb aquesta inversió Alpiq es 
converteix en un dels principals ge-
neradors alternatius d’electricitat.

L’operació s’executarà en dues fases. 
Alpiq ha adquirit un grup de 400 MW 
per un import total de 200 milions 
d’euros. Pel que fa al segon grup de 
400 MW, Alpiq tindrà dret a utilitzar-
lo per un període de dos anys, al 
final dels quals podrà exercir el dret 
de compra d’aquest segon grup. A 
més, Alpiq ha expressat la seva vo-
luntat de mantenir l’estructura de 
recursos humans de la planta.

Octubre 2010
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Ha estat la tercera prova d’aquestes ca-
racterístiques que es realitza a la seu del 
Centre Tecnològic Mestral, ja que és un 
requisit que s’ha de complir cada cinc anys 
d’acord amb les especificacions tècniques 
que regeixen la vigilància del cor de l’es-
tructura de la central desmantellada. 

L’operació va consistir en la injecció d’aire 
per tal de situar el calaix del reactor en un 
estat de sobrepressió de 0,5 bars i com-
provar, posteriorment, que no hi havia 
pèrdues de pressió. Els tècnics van obrir 
sis canals, tres a la part superior i tres més 

a la part inferior, per on es va no només 
injectar l’aire sinó també col·locar els ins-
truments encarregats de mesurar l’ab-
sència de fugues. El procediment es va 
realitzar per fases amb la intervenció de 
27 operaris. En la primera fase es va insu-
flar aire durant tres hores. Posteriorment 
es va comprovar que la pressió extra s’ha-
via estabilitzat. Aquesta segona fase va 
durar unes quatre hores. La prova d’es-
tanqueïtat pròpiament dita va començar 
tot seguit, quan es va comprovar que els 
0,5 bars de sobrepressió es mantenien en 
el temps. Finalment, es va tornar a portar 

el calaix a nivell de pressió atmosfèrica 
per, després col·locar-lo en una lleuge-
ra depressió. És en aquesta situació en la 
qual habitualment es manté el calaix du-
rant la latència com a factor redundant 
de seguretat per al cas que es necessités 
obrir-lo, fos aire net el que entrés dins.
La prova d’estanqueïtat va ser realitzada 
per una empresa independent del sector 
especialitzada en aquest tipus d’assajos. 
A l’operació també van assistir inspectors 
del Consell de Seguretat Nuclear, tot i 
que la seva verificació i certificació corres-
ponen a Enresa.  

Èxit en la prova d’estanqueïtat a la 
Instal·lació Vandellòs I
Enresa ha realitzat amb èxit la 

prova preceptiva d’estanqueïtat 
del calaix de reactor, l’edifici 

que conté estructures amb 
càrrega radiològica  pendents 

de desmantellar de l’antiga 
central nuclear Vandellòs I. 
Mitjançant aquest test, s’ha 

verificat que el calaix està 
en òptimes condicions per 
a mantenir el confinament 

durant els 18 anys que resten 
de latència de la instal·lació. 

Cada cinc anys es realitza aquesta operació d’acord amb les especificacions tècniques

El Centre Tecnològic Mestral ha constatat com evolucio-
nen els projectes d’investigació posats en marxa aquest 
any en una reunió entre els investigadors de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) i els responsables d’Enresa, que es va 
celebrar a les instal·lacions del Centre de Transferència de 
Tecnologia de la URV el 15 de setembre. Durant aquesta 
campanya 2010, que ja és la setena, la inversió d’Enresa 
a la recerca i el desenvolupament en el CT Mestral ha es-
tat de 150.600 euros.

És de destacar el compliment dels objectius de formació a 
les vuit empreses que participen en el projecte d’implan-
tació de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient per 
a la petita empresa en l’àmbit de desmantellament. La 
finalitat pràctica d’aquest projecte era que les empreses 
de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant que s’hi van adherir 
poguessin obtenir certificacions ISO. Amb la tasca duta a 
terme fins ara s’han implementat els procediments i les 
empreses ja tenen planificades unes auditories internes 
que serà l’últim pas en el qual comptaran amb assesso-
rament abans de certificar-se a través d’empreses auto-
ritzades. El projecte conclourà amb un informe final on 
es recollirà la metodologia comuna aplicada per tal que 
es pugui utilitzar en entorns industrials similars on té pre-
sència Enresa.

En la resta d’investigacions les proves realitzades a labo-
ratoris estan proporcionant resultats prometedors. Així 
uns compostos preparats amb un material denominat 
hidrotalcites es presenten com una solució per contri-
buir a la descontaminació de líquids radioactius i en un 
futur podrien tenir aplicació industrial en els desmante-

llaments que du a terme Enresa. Una altra línia de recer-
ca prometedora és l’estudi de les propietats de lixiviació 
i difusió dels materials on es condicionen residus radio-
actius. En aquest projecte s’han analitzat 160 mostres 

de compostos de morters. Els resultats preliminars es 
contemplen dins d’una línia investigadora de llarg recor-
regut que podria tenir continuïtat en futures campanyes 
investigadores. 

Progressen els projectes de R+D del CT Mestral

Interior del calaix del reactor, s’observa part de les estructures que contenien els 
elements combustibles.

Tècnics treballant en la preparació de la instrumen-
tació de la prova.

Control de les mesures que confirmen l’es-
tanqueïtat.

Responsables d’Enresa i investigadors de la URV a la sortida de la reunió celebrada a l’edifici CTT-URV.

Octubre 2010
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Aquest és el nom amb què ha quedat inscrita 
al Llibre de Registre d’Instal·lacions Juvenils de 
la Secretaria de Joventut la residència esportiva 
ubicada al nucli de L’Hospitalet de l’Infant.

Aquest equipament, a més, s’ha adherit a la 
Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
(Xanascat), que gestiona el Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania a través de l’Agència 
Catalana de la Joventut (ACJ). Aquesta xarxa 
forma part, a la vegada, de la Hostelling Inter-
national, la xarxa d’albergs més gran del món, 
amb més de 4.000 instal·lacions.

Durant el seu discurs, el batlle Josep Castellnou 
va referir-se als 6-7 anys que han transcorregut 
des que es van iniciar els tràmits per obtenir la 

llicència d’activitat de la residència i els treballs 
de condicionament dels espais que s’han rea-
litzat durant aquest temps per adaptar-los a la 
normativa de les instal·lacions juvenils i tenir-los 
en unes condicions òptimes. ‘Això servirà per di-
fondre el nom de l’alberg i del municipi, en ge-
neral, arreu del món i perquè la residència tingui 
la màxima ocupació’, va afegir Castellnou.

I és que, tal com va explicar el director general 
de l’Agència Catalana de la Joventut(ACJ), Julià 
Fernàndez, la residència es difondrà internaci-
onalment a través de la pàgina web Hostelling 
International, i a més servirà per ‘dinamitzar 
econòmicament el municipi’.

Fernàndez va precisar que la Residència Espor-
tiva Àster participarà en nous programes dis-
senyats per la Generalitat, com ara les ‘e-CJ, 
escapades Carnet Jove’, les estades escolars 
programades per la Setmana Blanca; i el pro-
grama ‘Vacances en família’.

En acabar els parlaments, els assistents a l’acte 
van visitar les instal·lacions de la residència, que 
té capacitat per a 183 persones, 2 plantes, 40 
habitacions amb bany, i sales comunes.

La Residència Àster 
ja està dins de la 
Xarxa d’Albergs de la 
Generalitat

Això servirà per difondre-la arreu del món i 
augmentar el nombre d’usuaris

L’alcalde, Josep Castellnou; i 
el director general de l’Agèn-
cia Catalana de la Joventut 
(ACJ), Julià Fernàndez; van 
inaugurar com a alberg la 
‘Residència Esportiva Àster’ 
el passat 30 de setembre

El consistori ha contractat aquest estiu un total de 18 persones que 
es trobaven en situació d’atur per tirar endavant diversos projectes. En 
concret, 9 per netejar les zones forestals que van quedar afectades pels 
episodis de neu i vent produïts a l’hivern; 5 per adequar l’interior de la 
nau municipal construïda recentment al polígon Les Tàpies; 2 per digi-
talitzar l’arxiu històric i d’imatge del consistori; i 2 per donar suport tele-
màtic a l’oficina virtual d’atenció a la ciutadania, tal com va assenyalar 
la regidora de Recursos Humans, Mònica Boquera.

Per fer això, l’Ajuntament s’ha acollit a les subvencions atorgades pel 
Govern de la Generalitat als ens locals per a la realització de plans 
d’ocupació que permeten la contractació de les persones necessàries.

Els 9 treballadors encarregats dels boscos del 31 de maig al 30 d’agost 
van netejar, reparar i condicionar aquelles zones més afectades pels 
temporals:  el voltant del nucli de Castelló i al sud del nucli de Vandellòs 
i als camins La Canaleta, Canyotell, Gentilla, Verdura, etc., segons ha 
explicat el regidor de Medi Natural, Jordi Borràs.

La resta d’empleats contractats a través dels plans d’ocupació, en canvi, 
treballaran durant 6 mesos (del juliol al gener). Les tasques dels 5 que 
estan adequant la nau municipal ubicada al polígon industrial Les Tàpi-
es consisteixen en la construcció d’uns elements separadors, parets divi-
sòries i espais comuns de trànsit, incloent tots els sistemes de seguretat 
i accessibilitat que preveu la normativa vigent.

En el cas dels 2 treballadors contractats per donar suport telemàtic, un 
està destinat a implementar nous tràmits dins la plataforma de l’Oficina 
Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) i l’oficina virtual (OVAC) i a su-
pervisar l’aparició de possibles errades o disfuncions del sistema; i l’altre 
està destinat al suport al ciutadà i als treballadors de l’Ajuntament en 
l’ús de les noves aplicacions informàtiques. 

Els objectius del projecte de digitalització de l’arxiu històric i d’imatge de 
l’Ajuntament que estan duent a terme els 2 empleats són incrementar 
l’accés a aquests documents, reduir la manipulació i l’ús de materials 
originals fràgils per crear una còpia de seguretat, etc.

L’Ajuntament agraeix la col-
laboració de tots els que 
heu ajudat la Yanay Molí. 
‘Gràcies a les vostres apor-
tacions econòmiques, la fa-
mília d’aquesta nena de 
L’Hospitalet de l’Infant que 
pateix un càncer ha acon-
seguit recaptar els 200.000 
euros necessaris perquè 
pugui rebre un tractament 
mèdic als Estats Units i aug-
mentar així les seves expec-

tatives de vida’, ha afirmat 
l’alcalde, Josep Castellnou. 
Castellnou ha afegit: ‘L’ob-
jectiu de reunir aquesta 
quantitat de diners s’ha as-
solit en només 45 dies, per 
la qual cosa considero que 
la resposta solidària de to-
tes les persones, entitats i 
empreses, tant del municipi 
com de fora, a la crida feta 
per donar suport a la Yanay 
ha estat exemplar’.

Aquest estiu s’ha reforçat la Policia Local. Aquesta 
temporada estival la Policia Local s’ha vist reforçada amb 4 
agents interins. La presa de possessió d’aquests agents i la 
d’un agent de carrera (que ha superat les oposicions i el curs 
que forma part del procés selectiu) va tenir lloc el passat 20 
de juliol, com es veu a la fotografia.

L’Ajuntament ha 
contractat aquest estiu 
18 persones en atur

Moltes gràcies per 
ajudar la Yanay!

La festa solidària celebrada el 17 de juliol, un dels nombrosos actes organitzats per la causa.
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Fins fa poc, la pesca era pel Thomas Komen la seva 
gran afició. Des del passat 1 de juny, la pesca s’ha 
convertit en el motor del seu negoci, amb seu al Viver 
Tecnològic, al polígon industrial Les Tàpies.

S’anomena ‘Dpesca.com’ i està dedicat al lloguer de 
xàrters de pesca esportiva al Mediterrani i a Canàries, 
a través d’Internet. A la seva empresa hi acudeixen 
aquelles persones que tenen ganes d’anar a pescar i 
necessiten una embarcació.

‘Dpesca.com’ els facilita, a més de l’embarcació, un 
guia de pesca, l’esmorzar, el material necessari per 
fer-ho, el combustible i l’assegurança. Actualment, en 
Thomas disposa d’una dotzena d’embarcacions en els 
ports més emblemàtics de la costa espanyola. El seu 
objectiu, però, és aconseguir ‘com a mínim un bon 
vaixell en cada província’, segons explica. 

Quan va decidir muntar el negoci i adreçar-se al Servei 
d’Assessorament als Emprenedors del Viver d’empre-
ses (SAE), en Thomas no tenia tan clars els seus ob-
jectius. Sabia quin tipus de negoci volia, perquè per la 

seva experiència personal havia detectat que l’oferta 
i la demanda no estan ben organitzades en aquest 
sector, però tenia ‘un núvol opac d’idees’, segons re-
coneix.

‘Al SAE em van ajudar a escriure el pla de negoci. Així 
els meus pensaments es van anar aclarint: vaig assa-
bentar-me de les passes que havia de fer, dels meus 
obstacles i possibilitats i de les facilitats que ofereixen 
les administracions per als emprenedors’, explica Ko-
men. D’aquesta manera, precisa, és com es va apuntar 
al programa ‘Projecta’t’ de la Generalitat, que el posa 
en contacte amb altres empresaris i li subministra as-
sessorament i formació en escoles de negoci. 

Entre els seus clients, la majoria dels quals son estran-
gers, hi ha jugadors del Barça, assegura aquest  em-
presari de 33 anys, resident a Miami Platja.

EMPRENEDORS
SAE: 977 820 820

En Thomas Komen amb una gran captura.

“Vaig arribar al Viver d’empreses 
amb un núvol opac d’idees’”

‘Es tracta d’una eina de reflexió i planificació que ens permet 
identificar les potencialitats del territori per a generar noves 
activitats econòmiques, que a la vegada creïn ocupació. Un 
dels punts a ressaltar d’aquest Pla Estratègic és que es fo-
namenta en la col·laboració i diàleg entre l’administració 
local i la societat civil. Així, el pla s’ha anat desenvolupant 
amb la participació dels ajuntaments implicats, la Cambra 
de Comerç de Reus, i entitats, empresaris, i emprenedors 
dels municipis; a banda d’experts en temes concrets.  En 
definitiva, és un instrument de gestió viu,  que es desple-
ga per àmbits de treball (turisme, energia, agroindústria), 
establint objectius, identificant eixos d’actuació i  projectes 
concrets a implementar, per promoure la competitivitat te-
rritorial i el desenvolupament sostenible’, segons ha dit la 
regidora de Promoció Econòmica, Mònica Boquera.

La voluntat dels consistoris que l’han impulsat ha estat 
aconseguir un consens entre les actuacions públiques i/o 
privades a desenvolupar fins al 2020, per progressar en 
base a un gran nexe comú: generar ocupació local per mi-
tjà del desenvolupament econòmic local.

Amb aquesta finalitat, el procés d’elaboració del Pla Es-
tratègic es va iniciar a mitjans del 2008 amb una diag-
nosi del territori. En aquesta 1a fase, es va plantejar un 
torn d’entrevistes a un centenar de persones i entitats 
dels tres municipis amb responsabilitats en el territori; i, 
paral·lelament, es van fer visites a polítics i tècnics a Pont 
de Chazey (França) i a la comarca de l’Enkarterri a Biscaia, 
per aprendre de la seva experiència.

Un cop analitzades les potencialitats dels municipis, va 
començar la fase de definició del Pla, amb la visita a una 
trentena de persones a Enkarterri i el treball en profunditat, 

a través de la constitució de 4 taules, de 4 eixos estratè-
gics: l’enfortiment de la indústria turística, l’especialització 
energètica, la reconversió agroalimentària i especialització 
en la qualitat; i l’aprofundiment en la institucionalització 
público-privada. 

Les taules de treball relacionades amb l’àmbit agroalimen-
tari i turístic han fet visites a Rubielos de Mora, Callosa 
d’en Sarrià, Segorbe i Montanejos; i la taula de treball so-
bre energia, a Corduente. Totes les taules de treball han 
proposat un llistat de projectes a dur a terme en els pro-
pers 10 anys, que es relacionen entre ells i amb els diver-
sos eixos estratègics. Entre aquests hi ha, per exemple, el 
desenvolupament de noves activitats en el sector turístic, la 
necessitat de potenciar un entorn privilegiat que aglutina 
atractius turístics de mar i muntanya, la posada en actiu 
dels atractius inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) de les muntanyes de la Serra de Llaberia i de Tivissa-
Vandellòs; l’aprofitament de la implantació de nous parcs 
eòlics, i les infraestructures energètiques associades, així 
com la possibilitat d’explorar noves activitats com ara una 
planta de biomassa, que permetria donar feina a desocu-
pats i preservar  els boscos per evitar incendis. Altres aspec-
tes que contempla el Pla són la valorització de productes 
agroalimentaris, bé transformar-los en altres productes més 
elaborats (per exemple, dolços) o bé canviant els correus (el 
clima és idoni per treure al mercat cireres abans que ningú 
a Europa);i la necessitat d’aprofundir en actuacions forma-
tives a mida de les necessitats del territori.

La Mancomuni-
tat que aplega 
els municipis 

de Vandellòs i 
l’Hospitalet de 

l’Infant, Tivissa i 
Pratdip (MIDIT) 
ha elaborat un 
Pla Estratègic 

de desenvolupa-
ment econòmic 

del territori, amb 
la col·laboració, 

implicació i 
participació dels 

agents privats.

És un instrument de gestió viu que 
pretén generar ocupació local

Aquest document ha d’establir les bases del desenvolupament socioeconòmic

Finalitza la fase d’elaboració 
del Pla Estratègic Actualment s’ofereixen al Viver d’empreses 

de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant una 
desena de cursos de formació. D’aquests, 
5 estan destinats tant a treballadors/es en 
atur com en actiu i organitzats per IDETSA 
(una empresa creada per l’Ajuntament per 
desenvolupar diverses accions de desen-
volupament local), amb la col·laboració 
de Gas Natural Fenosa. Duen per títol: ‘La 
Travessa: 18 claus per arribar a bon port’, 
‘Els lladres del temps’, ‘Disseny de pàgines 
web: Flash C54’, ‘Curs anglès: nivell bàsic 
II’ i ‘Curs anglès: nivell intermig III’.

‘IDETSA ha programat aquests cursos per 
donar resposta a la demanda, als sugge-
riments de les empreses i particulars que 
han manifestat el seu interès perquè es 
fessin’, ha explicat la regidora de Promoció 
Econòmica, Mònica Boquera.

L’oferta formativa també inclou 4 cursos 
subvencionats pel Consorci per a la For-
mació Contínua de la Generalitat de Cata-
lunya, l’Institut per al desenvolupament de 
la formació i l’ocupació d’UGT i el Fons So-
cial Europeu. Aquests cursos (un de Word 
2007 especialitzat, un altre d’Excel 2007 
especialitzat i dos sobre ‘Salaris, nòmines i 
seguretat social’, de nivell1 i 2), a diferèn-
cia dels abans esmentats, estan adreçats 
prioritàriament a treballadors/es en actiu 
i tenen una durada inferior, en general. 
‘Pretenen augmentar les competències i 
habilitats professionals dels empleats’, ha 
apuntat la regidora Mònica Boquera.

A banda d’aquests 9 cursos, el Servei 
d’Orientació Laboral d’IDETSA (SOL) ha 
programat 3 tallers orientats a la cerca de 
feina mitjançant eines d’informàtica i d’in-
ternet, destinats a les persones en situació 
d’atur inscrits a la Borsa de Treball Munici-
pal i al SOL.

Aquests no seran, però, els únics cursos 
que s’impartiran al llarg de l’any al Vi-
ver d’empreses, ha precisat Boquera. En 
aquest sentit, ha dit: ‘La programació no 
està tancada, per la qual cosa encoratjo 
els ciutadans a fer arribar a IDETSA els 
seus suggeriments, a través de la seva 
pàgina web (www.idetsa.net) i personal-
ment, a la seva seu, on es troba també 
el Viver d’empreses (al polígon industrial 
Les Tàpies)’. 

Nous cursos de 
formació al Viver 
d’empreses

Octubre 2010
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Les altres dues estan ubicades al Delta de l’Ebre 
i a Sant Pere Pescador, tal com ha remarcat la 
regidora de Turisme, Maite Boquera.

La zona escollida pel patronat està situada 
a la Platja de l’Arenal, a l’espai situat abans 
del Càmping Cala d’Oques (mirant el mar a 
uns 200 metres a l’esquerra) i entre el camp 
de futbol (mirant el mar a la dreta a uns 300 
m). S’ha considerat la més adient per la seva 
escassa afluència de banyistes, segons ha ar-
gumentat Boquera.

La gran quantitat de practicants de kitesurf 
que hi ha sempre en aquella zona ha estat 
el motiu principal per tal de regularitzar 

l’activitat i l’espai. Així, des del mes de juliol, 
banyistes i esportistes de kitesurf compar-
teixen un espai sense haver de molestar-se 
uns als altres. Per la pràctica d’aquest esport, 
s’ha hagut d’acotar un espai a la sorra, deli-
mitat amb cartells; i s’ha hagut d’instal·lar un 
carril marítim per la sortida dels esportistes i 
una sèrie de boies per delimitar la distància a 
la zona de platja. 

Amb l’objectiu d’ensenyar aquest esport, 
l’Estació Nàutica Salou-Cambrils-Mont-roig i 
Miami Platja-Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
va donar el vistiplau a la proposta de crear una 
escola que, no només ensenya, sinó que con-
trola la zona. L’escola es diu ‘Kiteschool’. 

L’Ajuntament ha habilitat una zona de platja per 
la pràctica de kitesurf. Aquesta és la tercera zona 
habilitada a Catalunya per fer aquest esport nàu-
tic que consisteix en l’ús d’un estel de tracció que 

estira l’esportista per 4 cordes (2 són fixes a la 
barra i les 2 restants passen pel centre de la barra 
i es subjecten al cos mitjançant un arnès), perme-

tent lliscar sobre l’aigua mitjançant una taula. 

Aquest mes d’octubre comença el nou progra-
ma d’activitats juvenil 2010-2011, que finalit-
zarà el maig (a partir d’aleshores, com sabeu, 
s’ofereixen al municipi una gran quantitat d’ac-
tivitats esportives). Amb aquest programa, ‘la 
Regidoria de Joventut s’ha esforçat un any més 
per posar a l’abast dels joves un seguit de pro-
postes variades perquè aprofitin i gaudeixin el 
seu temps lliure’, ha afirmat l’edil que encap-
çala aquesta regidoria, Francesc Blanch. ‘Conté 
activitats de tot tipus: vinculades a la música, a 
les manualitats, a la formació, al lleure,etc. Us 
convido a llegir el fulletó que ha editat l’Ajun-
tament, per conèixer els detalls del programa’, 
ha afegit Blanch.

Us recordem que per més informació, podeu 
adreçar-vos també als Casals de Joves. Tant 
el de Vandellòs com el de L’Hospitalet estan 
oberts divendres i dissabtes, de les 18 a les 22 
hores; i diumenges, de les 18 a les 21 hores.

D’altra banda, us informem que els horaris del 
Punt Òmnia a L’Hospitalet de l’Infant és dilluns, 
dimarts i dimecres, de les 16 a les 20 hores; i 
a Vandellòs, divendres i dissabtes, de les 18 a 
les 22 hores; i diumenges, de les 18 a les 21 
hores

Nova programació d’activitats juvenil 

Està ubicada a la Platja de l’Arenal de L’Hospitalet de l’Infant

S’ha habilitat 
una zona 

per practicar 
kitesurf

La cinquena edició del festival de música independent 
Palmfest, que es va celebrar entre el 2 i el 5 de setem-
bre a L’Hospitalet de l’Infant, va aconseguir superar el 
nombre d’assistents de l’any passat. Segons ha afirmat 
el director, Àngel Lopera, per la platja de la Punta del Riu 
i les i les instal·lacions del Port Esportiu, s’hi van passar 
aquests dies més de 4.500 persones, les quals van fer 
una valoració molt positiva del cartell d’artistes d’aquest 
2010.

L’entitat local que organitza aquest festival, l’Associació 
Cultural Alternativa (AMA), també està molt satisfeta 
amb l’acceptació que han tingut enguany les activitats 
lúdiques i esportives que es van oferir per complemen-
tar la programació de concerts i sessions musicals en 
format dj.

Més de 4.500 persones 
al V Palmfest

Les oficines de turisme han atès unes 
10.000 persones aquest estiu
Els tres punts 
d’informació del Pa-
tronat de Turisme de 
L’Hospitalet de l’Infant i 
la Vall de Llors han atès 
durant els mesos de ju-
liol i agost un total de 
9.784 visites. Aquesta 
xifra suposa un augment 
del 44,7% respecte el 
mateix període de l’any 
passat, quan el nombre 
va ascendir a 6.757.
A diferència de l’estiu anterior, la quantitat de visitants nacionals ha estat 
superior a la d’estrangers (uns 51,8 enfront d’un 48,2%, mentre que 
l’any passat el 52,4% de les persones ateses a les oficines eren estrangers 
i el 47,6%, nacionals).

Encara no s’ha acabat el programa Tok’l 2! 
Fins al desembre no finalitzarà l’actual programa d’activitats culturals, 
lúdiques, esportives i formatives que han organitzat conjuntament les 
àrees de joventut dels ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
i Mont-roig del Camp i Miami Platja, sota el nom ‘Tok’l 2’. Això significa 
que els joves dels dos municipis encara hi són a temps d’aprofitar aques-
ta oferta. I és que per aquest octubre hi ha prevista una sortida a PortA-
ventura i un curs de dj; pel mes vinent, un curs de teatre; i pel desembre, 
una marató solidària. Als Casals de joves trobareu el programa i també a 
la pàgina web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat

Joventut
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Subvencions per 
a les entitats

Dues medalles 
olímpiques, per al 
Peter Rivadulla

Amb l’objectiu de promoure, 
potenciar i diversificar la pràcti-
ca de l’activitat esportiva a Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
l’Ajuntament d’aquest municipi 
es gastarà 135.000 euros en sub-
vencions a les entitats esportives 
locals.

Aquesta quantitat es repartirà 
entre un total de 24 entitats, que 
són les que s’han acollit al progra-
ma d’ajudes per al desenvolupa-
ment de les seves activitats i l’ús 
d’instal·lacions per a l’any 2010. 
D’aquesta manera, es calcula 
que s’ajudarà a practicar esport 
a més de 1.700 usuaris de les 
instal·lacions esportives munici-
pals que participen en les activi-
tats organitzades per aquestes 
entitats.

L’import global de les subvencions 
suposa un increment de 28.000 
euros respecte l’any passat. 
Aquest increment  està motivat 
sobretot  ‘pel constant augment 
d’entitats i esportistes al munici-
pi’, segons ha argumentat el regi-
dor d’Esports, Joan Carles Vidal.

El judoca de L’Hospitalet de l’Infant, Pedro Rivadulla, no només 
ha aconseguit la medalla de bronze en la categoria de menys de 
55 kg. en els Jocs Olímpics de la Joventut, celebrats a Singapur; 
sinó també la medalla d’or en la competició mixta de menys de 
44 kg, una novedosa modalitat creada per aquests jocs.

En aquesta competició, va ser l’únic espanyol en classificar-se per 
participar dins l’especialitat de judo, gràcies als punts obtinguts 
amb el meritori 5è lloc en -55 kg cadet al Mundial del 2009, cele-
brat a Budapest i al fet que va resultar invicte en totes les compe-
ticions en les quals ha participat aquest 2010 en la categoria de 
-55 kg. cadet (Campeonato de España, Internacional de Totana, 
Ránking nacional cadete i Campionat Internacional de Avilés).

Des de fa 3 anys, de fet, el PME està du-
ent a terme el pla municipal ‘Esport a 
l’escola’, que té com a objectius: incre-
mentar la participació de l’alumnat en 
l’esport escolar; reduir els hàbits seden-
taris i de l’obesitat; i promoure l’activitat 
física per afavorir la salut, el benestar i la 
integració social. En el marc d’aquest pla, 
enguany no només s’oferiran als estudi-
ants de l’Escola Mestral, l’Escola Valdelors 
i l’IES Berenguer d’Entença classes gratu-
ïtes d’handbol, bàdminton, natació, vela, 

pitch and putt i activitats a la natura, sinó 
també d’atletisme.

Sota el lema ‘Llençat a l’esport’, però, el 
PME ha posat novament a disposició de 
tothom, adults i petits, les instal·lacions es-
portives municipals perquè puguin parti-
cipar en activitats dirigides (com ara step, 
tonificació, aquagym, ciclo indoor, aerosal-
sa, pilates, latino, gimnàstica de manteni-
ment, etc.), nedar o fer classes de natació 
a la piscina coberta; i practicar esports de 

raqueta a les pistes (tennis, pàdel i fron-
tennis), futbol sala, bàdminton, handbol 
i bàsquet.

Els preus de les activitats estan subven-
cionats per l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant i són molt as-
sequibles, seguint la línia d’actuació 
de la Regidoria d’Esports, que té en la 
promoció de la pràctica esportiva entre 
la població un dels seus màxims objec-
tius. 

A l’oferta del Patronat Municipal d’Es-
ports (PME), cal afegir-hi, a més, les 
activitats organitzades per les entitats es-
portives locals. Per posar alguns exem-
ples, de rítmica, aerorítmik, dansa, judo, 
escacs, slot, futbol, vela, tir al plat, pesca, 
pitch&putt, hípica, etc. 

Trobareu tota aquesta informació més 
detallada a la pàgina web del consistori, 
que com sabeu és: www.vandellos-hos-
pitalet.cat. 

L’oferta d’activitats 
esportives es consolida

Èxit de participació a 
les proves atlètiques

El Patronat Municipal 
d’Esports (PME) ha 

dissenyat un programa 
d’activitats esportives per 

la temporada d’hivern 2010-
2011 que es caracteritza 

per la varietat i pel foment 
de l’esport entre els joves. 

La Milla Urbana de Vandellòs ha celebrat recentment el seu 
20è aniversari. En aquesta edició, que va tenir lloc el passat 3 
d’octubre, un total de 208 atletes van participar en la prova 
d’atletisme més veterana i amb més prestigi de les comarques 
tarragonines. En acabar les curses, es van lliurar diferents reco-
neixements a persones i entitats que al llarg d’aquests 20 anys 
han col·laborat desinteressadament en la Milla (per exemple al 
Francisco Capafons, com es veu a la fotografia).

La 3ª Cursa popular de L’’Hospitalet de l’Infant, que es va dis-
putar el passat 8 d’agost també va ser un èxit de públic i de 
participació. Hi van prendre part 204 atletes, una quarantena 
més que l’edició anterior.

Octubre 2010
La Revista
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‘Amb el compliment d’aquest nou reglament, 
busquem l’excel·lència en qualitat’, ha afegit 
Borràs, tot precisant que ‘la certificació EMAS 
3 comporta no només una valoració qualitativa 
dels aspectes a controlar, com es feia fins ara, 
sinó també una valoració quantitativa i, per tant, 
més precisa. També suposa un increment de re-
quisits a tenir en compte’.

Precisament, per revisar i millorar totes aquelles 
activitats derivades de la gestió municipal que te-
nen una incidència directa o indirecta en el medi 
ambient, l’Ajuntament ha contractat l’empresa lo-
cal Blau Consultors. Aquesta empresa, ubicada al 
polígon industrial Les Tàpies, s’encarregarà doncs 
d’ajudar al consistori a implantar el nou reglament 
i, per tant, a superar l’auditoria externa prèvia a la 
certificació prevista per l’any que ve.

Les platges han superat amb nota els 
exàmens de qualitat

Pel que fa a les platges, cal dir que l’Ajuntament 
i Blau Consultors van fer a principis de setembre 
una auditoria interna de les platges per valorar 
el seu estat de qualitat. Els resultats d’aquesta 
auditoria, en què es van valorar diversos factors 
(com ara, la qualitat de l’aigua, la neteja de la 
sorra, l’estat dels serveis i les guinguetes, els con-
sums d’aigua, el reciclatge dels residus i la infor-
mació subministrada, entre altres coses) van ser 
positius.

També han tingut uns resultats positius els controls 
de qualitat de les aigües de bany a què l’Agencia 
Catalana de l’Aigua (ACA) ha sotmès les platges del 
municipi durant aquest estiu.

El consistori s’ha 
plantejat una nova 

fita en matèria 
mediambiental: 

adaptar-se a un nou 
reglament de gestió 

de les platges del 
municipi, la reco-

llida dels residus i 
l’abastament d’aigua 
potable, conegut com 

EMAS 3, que és més 
exigent que l’anterior, 

segons ha explicat 
el regidor de Medi 

Natural, Jordi Borràs.

En aquests moments de crisi econòmica, els experts afir-
men que, amb el ritme de l’augment de la despesa i dis-
minució dels ingressos públics, en uns anys, encara per 
determinar, no hi haurà prous diners per garantir serveis 
públics ara elementals, com són les pensions, l’educació 
i la sanitat, a més de la paralització en la creació d’infra-
estructures. Tot això encara deprimirà més l’economia i 
augmentarà un atur que ja volta el 20 % de la població 
activa.

La nostra actitud, com a professionals i també com a ciu-
tadans, no hauria de ser que, una vegada més, aquesta 
situació l’arreglin “altres”. Tampoc hauria de ser no pren-
dre cap mesura argumentant que els polítics no donen 
exemple. En aquest cas la mesura seria no votar-los en 
les següents eleccions. 

El que cal fer, com a ciutadans responsables, és col·laborar 
en reduir aquesta despesa pública: no abusar de determi-
nats serveis si realment no calen, renunciar a tot tipus de 
subvencions que per responsabilitat cívica en aquest mo-
ment no pertoca demanar-les, utilitzar responsablement 
tots els serveis que el país ens proporciona (educació, 
sanitat, transports, infraestructures, esports...), no estafar 
els nostres conciutadans falsejant dades per rebre diners, 
i tenir cura del material i les instal·lacions públiques com 
si fossin nostres. Que realment ho són!

Una petita mesura, però no tan petita si es revisen les 
dades actuals, és reduir la despesa en medicaments. Des 
de l ‘ABS Vandellòs- L’Hospitalet de l’Infant us donem 

alguns suggeriments i us oferim els nostres serveis per 
aconseguir-ho.

1.- Revisar les farmacioles que tenim a casa. A banda de 
retirar els medicaments caducats, fer un petit inventari 
dels que queden: si els podem utilitzar encara (analgèsics, 
antitèrmics,...) els guardarem. Els que pensem que mai 
més els utilitzarem (per un canvi de tractament, perquè 
ens han provocat un efecte secundari) els retirarem: es 
poden entregar al CAP, a les farmàcies, a alguna ONG, a 
alguna persona que sabem que l’està prenent,...
2. –Acceptar l’ús dels medicaments anomenats  “genè-
rics”. Aquests són com les marques blanques dels super-
mercats. Es tracta dels mateixos productes però molt més 
econòmics (d’un 20 a un 50 %), ja que estalvien molts 
costos de comercialització, especialment en publicitat. 
Queda, a més a més, garantida que tenen la mateixa 
composició i, per tant, els mateixos efectes.
3.- Si anem a un metge especialista fora del CAP, sigui 
públic o privat, li hem de demanar que les prescripcions 
siguin les més econòmiques. Acostumen a fer receptes 
amb medicaments molt cars, amb una efectivitat no su-
perior a altres de més barats. Què diríem si ens intentes-
sin vendre un cotxe de Fórmula 1, que no negarem que 
és un cotxe fabulós, per circular pels carrers del  poble? 
Que, sense negar les virtuts del magnífic vehicle, real-
ment, pel que necessitem, amb un turisme econòmic ja 
ens fa la feina. Amb els medicaments passa el mateix.
4.- Evitar al màxim l’automedicació, sobretot de proces-
sos en què tenim dubtes. Si tenim mal de cap o febre, 
podrem prendre Paracetamol; si ens donem un cop, Ibu-

profè. Però si els símptomes són nous o tenim dubtes, 
hauríem d’anar al metge, trucar per telèfon al CAP o a 
Sanitat Respon (902 111 444), per tal d’obtenir una res-
posta professional.
5.- S’ha endegat el sistema de prescripció per Recepta 
Electrònica. És un sistema que facilita el compliment del 
tractament, evita visites tan sols per “fer receptes”, col-
labora en el control de la despesa, evita duplicitat de trac-
taments... És una eina que recomanem utilitzar.

Es calcula que l‘ús racional dels medicaments pot es-
talviar d’un 20 a un 40% aquesta partida econòmica. 
Des de la nostra ABS, per posar un exemple concret, es 
fan receptes anualment per una quantitat propera als 
1.200.000 €. 

El problema no es troba tan sols en l’ augment o en la 
reducció de la despesa, sinó també en la responsabilitat 
de decidir en què es gasten els diners públics  i en què es 
deixen de gastar.

Pensem que encara hi som a temps. Si no, els gestors 
econòmics que coneixen el tema consideren que s’apli-
caran noves estratègies “més doloroses”: augmentar 
encara més els impostos, reduir prestacions, aplicar un  
copagament en molts serveis essencials (no tan sols a la 
Sanitat), un  control exhaustiu de la medicació, etc.. I com 
diu la dita: “Al qui té salut i diners, no li falta res”.

El cap de l’ABS de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant, Josep Maria Crespo.

El CAP al teu servei
Responsabilitat cívica en el control de la despesa farmacèutica

L’Ajuntament vol adaptar-se a una nova normativa que 
es caracteritza per ser encara més exigent

Vers l’excel·lència 
mediambiental

Salut

Una vintena de bussejadors voluntaris van prendre part en la 14a 
jornada ecològica ‘Amics del mar’, organitzada pel Club Nàutic Hos-
pitalet-Vandellòs, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Creu Roja 
i l’escola de busseig Glups Diving Center. Aquesta jornada, que es va 
celebrar dissabte 4 de setembre, a partir de les 16 hores, tenia com 
a objectiu la neteja del fons marí del port de L’Hospitalet de l’Infant, 
cosa que van fer els participants. En concret, van recollir en només 
2 hores gairebé una tona de residus, de tot tipus: plàstics, rodes de 
cotxe, diversos objectes metàl·lics, etc. 

Un total de 100 persones van participar el 19 de setembre en la  ‘Pe-
dalada sostenible de L’Hospitalet de l’Infant’, una activitat organitzada 
per l’ Ajuntament, coordinada pel Bicicleta Club de Catalunya i pro-
moguda per la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura 2010 . Amb aquesta bicicletada, 
es van estalviar 68 kg. d’emissions de CO2 a l’atmosfera, segons es 
calcula.  El consistori ha organitzat també una caminada popular a 
L’Hospitalet de l’Infant pel dia 10 d’octubre; i una bicicletada i una 
caminada popular a Vandellòs, pel 24 d’octubre.

14ª Jornada ecològica del 
Club Nàutic al port

Un centenar de persones pedalen 
contra el canvi climàtic
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Un total de 27 artistes van participar 
dissabte 14 d’agost, en el 4t Concurs 
de pintura ràpida de L’’Hospitalet de 
l’Infant, organitzat per l’Àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament en el marc de la 
Festa Major de Sant Roc (16 més que 
en l’anterior edició). 

L’alcalde Josep Castellnou; i la regi-
dora de Cultura, Maite Boquera, van 
lliurar els guardons a la sala d’actes 
de la Casa de la Vila. A la foto podeu 
veure els guanyadors.  

Premi general d’aquarel·la: 
1er premi: Mercè Gómez. 
2n premi: Pere Singla.
Premi local d’aquarel·la:
1r premi: Trinidad González.
2n premi: Santiago Boquera.
Premi general oli/acrílic/mixt:
1r premi: Andreu Figueras.
2n premi: Ramon Pujolà.
3r premi: Àngel Algueró.
Premi local oli/acrílic/mixt:
1r premi: Ileana Popescu.
2n premi: Evelyn Roca.

27 artistes participen al 4t 
concurs de pintura ràpida
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Prova d’aquest èxit de participació és també 
el nombre de persones que van prendre part 
en el sopar medieval de dissabte 11 de se-
tembre: 700, el màxim previst perquè es van 
vendre tots els tiquets. Molta gent es va sen-
tir atreta també per les tavernes. Enguany 
aquests bars, organitzats per grups d’amics 
de L’Hospitalet han estat tot un ‘boom’.

Entre els actes que oferts aquells dies, va des-
tacar també la cloenda del mercat, amb la 
Trobada i la cercavila de les Bèsties de foc, 
per celebrar el 15è aniversari del Cavallet de 
Mar. En referència als espectacles, també va 
cridar molt l’atenció del públic, el que van 
oferir divendres el grup de Teatre Quo Vadis i 
la Coral Arsis a la Plaça Berenguer d’Entença, 
sobre els orígens de L’Hospitalet.

D’altra banda, la quinzena edició del mer-
cat serà recordada per l’estrena de la torre 

medieval, de 6 metres d’amplada i 5 d’alça-
da, amb una gran porta de fusta pròpia de 
l’Edat Mitjana de 3,10 metres d’alçada i 2,80 
metres d’amplada, que va dissenyar el regi-
dor d’Obres, Manteniment i Serveis, Brauli 
Conejo, que pesa més de 3.000 kg. 

Aquesta porta es va obrir enmig d’una 
gran expectació, després del discurs      
d’inauguració del mercat de l’alcalde Jo-
sep Castellnou, qui va elogiar la feina rea-
litzada per les persones que han fet realitat 
el projecte del regidor Brauli (el fuster Ja-
vier Cartiel; l’Antonio Pérez, de l’empresa 
AFJ de Grúas y Volquetes; el pintor Jaume 
Gil; i la brigada municipal). També va agra-
ir la tasca del veí de L’Hospitalet de l’Infant 
que ha dissenyat l’escut del poble, Josep 
Maria Saladié. Aquest escut es va poder 
veure a la bandera que va hissar l’alcalde 
al pal de la torre medieval.

El nucli històric de L’Hospitalet va acollir centenars de persones del 10 al 12 de setembre

El XV Mercat Medieval, 
ple de gom a gom!
La darrera edició del Mercat 
Medieval s’ha caracteritzat, 
un any més, per l’alt nivell 
de participació ciutadana. 

Tots els veïns i molts 
ciutadans dels municipis del 

voltant van sortir al carrer 
per gaudir dels espectacles 

i de la vuitantena de 
parades amb productes 
de tot tipus. D’aquestes 
parades, 45 eren locals!.
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La celebració de la Diada Nacio-
nal de Catalunya va començar 
ja el 10 de setembre, amb una 
xerrada organitzada pel Centre 
d’Estudis de la Vall, la sardina-
da popular del Centre Cultural 
Esportiu i Recreatiu de Vande-
llòs (CCERV) i el sopar popular 
muntat per la Comissió de Fes-
tes de Masriudoms. L’endemà, 
com és tradicional, el batlle va 
procedir a la hissada de la sen-
yera a Vandellòs, Masboquera, 
Masriudoms i L’Hospitalet de 
l’Infant. A tot arreu es va poder 
escoltar el cant dels Segadors. 
A la tarda, es van poder ballar 
sardanes a la Plaça del Pou de 
L’Hospitalet i van ser molts els 
que es van llepar els dits amb 
la suculenta paella popular de 
Masriudoms!

La Diada se celebra al carrer
A  banda de la 

tradicional hissada 
de la senyera als 

diferents punts 
emblemàtics dels  

pobles, hi va haver 
altres activitats,

Es van organitzar diversos actes pels dies 10 i 11 de setembre als diferents nuclis

Per quart any consecutiu, el tast 
conegut amb el nom ‘Cuines del 
Món’ van congregar el passat 4 de 
setembre un bon nombre de per-
sones a la Plaça Drs. Gil Vernet de 
Vandellòs. 

En concret, unes 300, segons van 
informar els organitzadors (el Cen-

tre d’Estudis de la Vall, amb la col-
laboració de l’Ajuntament i els co-
merços del poble).

Aquests assistents van poder tas-
tar fins a 10 plats d’arreu del món 
(Itàlia,  Cantàbria, Vandellòs, Delta 
de l’Ebre, Marroc i França, etc), pre-
parats per una quinzena de cuiners 

vandellossencs. A més, van poder 
gaudir d’un taller de balls occitans i 
un concert, a càrrec del grup de mú-
sica Mirabèl; una actuació de danses 
del món, coordinada per la Mercè 
Monné i representada per ballado-
res de Vandellòs (les músiques de les 
danses del món van ser interpreta-
des per acordionistes locals).

Als gegants de L’Hospitalet de l’Infant, la reina Blanca 
d’Anjou i l’Infant Pere, els acompanya ara el Frare Celes-
tí, un gegantó dissenyat pel Joan Miró que representa 
un dels monjos que es feien càrrec de l’hospital que hi 
ha al poble. Foment Cultural, que enguany celebra el 
seu 25è aniversari, el va presentar en públic el passat 
15 d’agost, en el marc de la Festa Major de Sant Roc. 
Per cert, aquesta entitat ha estrenat pàgina web: www.
fomentcultural.cat

Èxit de públic al IV Cuines del món

Tenim un 
gegantó nou!
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Elaboració:
Heu de pelar i tallar la fruita com si féssiu una macedònia. 
També heu de muntar la nata (sense sucre), i barrejar-la amb la 
maionesa fins que quedi una mescla homogènia. Heu de re-
servar una part d’aquesta mescla per cobrir el plat finalitzat.

A continuació, heu d’agafar les fruites anteriorment tallades i 
les heu de mesclar amb la maionesa i la nata. Un cop fet això,  
ho heu de ficar en un bol i finalment ho heu de cobrir amb la 
part de la mescla de maionesa i nata que heu reservat.

Per acabar, heu d’adornar el plat amb trossets de fruites.

Que vagi de gust! 

El Grup de Dones Alamanda és una entitat hetero-
gènia, integrada actualment per les 335 dones que 
formen part del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu 
(CCERV) de Vandellòs i que tenen diferents edats.

Una de les activitats més importants que realitza és 
la coordinació de les activitats destinades a recaptar 
fons per la Marató de TV3 que es duen a terme a 
Vandellòs a finals d’any. Aquesta és la tasca que com-
porta més feina per a les seves membres, però que 
alhora més els il·lusiona, segons expliquen. I és que 
els preparatius per impulsar aquesta iniciativa solidà-
ria comencen ja el mes d’octubre.

El Grup de Dones Alamanda també se sent satisfet 
d’haver recuperat la jota de Vandellòs i de contribu-
ir així a la conservació d’aquest patrimoni cultural. 
Ho va aconseguir ja fa uns anys i un professional de 
Reus que encara se’n recordava dels moviments pro-
pis d’aquesta dansa local va donar-ne classes al poble, 
perquè la gent l’aprengués a executar. Des d’alesho-
res, es balla en la Festa de la Germandat.

Elles encara guarden en la memòria el dia que Van-
dellòs va acollir la Trobada de Dones del Baix Camp 
i van actuar d’amfitriones d’unes 800 dones, aproxi-
madament.

El que ja està molt consolidat són els cursos que or-
ganitzen al llarg de l’any: de labors, manualitats, res-
tauració de mobles i balls de saló. Mitjançant aquests 
cursos són moltes les dones que han après o perfec-
cionat, per exemple, la seva tècnica per fer ganxet, 
punt de creu, ceràmica, etc. Els seus treballs són ad-
mirats cada any a l’exposició que munten al poble 
amb motiu de la festa major.

Durant l’any, igualment, es realitzen a través d’aques-
ta entitat sortides culturals i xerrades, com ara la 
prevista per aquest 18 d’octubre, a les 17 hores, a 
l’Auditori de Vandellòs amb el títol ‘Suport a les cui-
dadores’. Hi esteu tots convidats!

Grup de Dones Alamanda Portaveu: Montse Barceló
Tresorera: Núria Castell
Secretàries: Anna Castell i Dolors AuvíVocals: Francisca Margalef, Marisa Aban-te, M.Lluïsa Nomen, M. José Guirro i Eva Jardí.

Contacte: C/ Remullà, s/n, Vandellòs. Telè-fon: 619 05 55 18. Correu electrònic: grup-dedonesalamanda@live.comNombre de sòcies: 335 (les dones del CCERV).
Objectius: Promoure la integració de la do-na en l’àmbit social, constituir un espai de trobada de dones de totes les edats, parti-cipar en els actes festius i la vida pública del poble i posar eines a l’abast de les dones perquè puguin prendre part en diferents activitats.

Principals activitats: Participació en la Dia-da de la tonyina organitzada pel Patronat Municipal de Turisme; coordinació de l’acte central per a recollir fons per a la Marató de TV3, així com de diverses exposicions, xerrades i sortides; cursos de labors, ma-nualitats, restauració de mobles i balls de saló; el concurs d’arròs de tros i el concurs de pessebres.
Any de fundació: 1996.
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Amanida de fruita (primer plat)

Ingredients: 
•	 3	talls	de	meló
•	 3	prunes
•	 3	figues
•	 2	préssecs
•	 2	plàtans
•	 2	peres

•	 2	pomes
•	 ½	pinya	
•	 Qualsevol	altra	frui-

ta de temporada 
que no sigui molt 
sucosa.

•	 200	ml.	de	maio-
nesa 

•	 200	ml.	De	nata	lí-
quida per a mun-
tar

Cuiner: Sebastià Gavaldà Segarra
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Les entrevistes de la ràdio

Com vas arribar al món de la mà-
gia?
Dons vaig començar com un aficionat, 
era un nen al que li agradava molt la 
màgia. El primer lloc en què em van 
deixar actuar ‘en serio’ va ser al Llan-
tiol de Barcelona, que és un teatre molt 
petit, millor dit, un cafè-teatre, i jo crec 
que allà vaig començar realment, co-
brant molt poc i treballant cada nit a 
les 12 a  l’espectacle  per adults... Sí, 
crec que allà va ser on realment vaig 
fer el personatge i a partir d’aquí, vaig 
anant fent ‘bolos’, prosperant i inten-
tant millorar cada cop més.

De quant temps estàs parlant?
Del Llantiol ara fa 17 anys, vaig co-

mençar a actuar amb 19 i ara en tinc 
36 (compta).

El teu secret és saber escollir els 
teus col·laboradors entre el públic 
per aplicar l’humor?
És clar que jo faig una màgia còmica, 
llavors als meus espectacles intento do-
nar la mateixa importància a la màgia i 
a l’humor. No vull fer un número molt 

seriós només perquè vegin que mani-
pulo molt bé. A mi m’interessa molt 
més que la gent em vegi com de tu a 
tu i, sobretot, que rigui. És clar que és 
una eina molt important saber triar els 
ajudants, perquè ells són els que po-
den ajudar-te a potenciar el número o 
fotre’l a l’aire.

Com el fas?
Miro molt la gent  quan estic actuant, 
l’estic mirant tota l’estona. Les cares 
que fan els espectadors i el que em 
transmeten és el que em fa decidir triar 
un o altre. De tota manera, intento 
sempre triar un prototip de gent, és a 

dir, gent que no faci mala cara, que no 
estigui molt tensa. Treure algú que no 
té ganes de sortir no té sentit. Intento 
treure gent que està una mica apurada 
però que fa cara de bona persona.

Actues cada dia a Barcelona.  Es pot 
fer un espectacle de màgia atractiu 
cada dia?
Jo m’estimo molt la meva feina. Exis-
teixen moltes feines que són cada dia 
iguals, però has de buscar la manera 
de fer el que fas d’una forma diferent, 
i si  pots incloure “voluntaris” diferents 
com jo amb públic en directe, sempre 
és diferent, es pot innovar i fer coses.

Ràdio L’Hospitalet de 
l’Infant està sempre allà 

on hi ha persones que 
tenen quelcom interessant 

a explicar. Per això, el 
passat 8 d’agost va assistir 

a l’acte de lliurament 
dels premis del concurs 

de pesca organitzat 
pels germans Guasch, 

empresaris dedicats 
al sector de la nàutica 

que estan instal·lats al 
polígon Les Tàpies. En 

aquest acte, va tenir 
l’oportunitat d’entrevistar 

al famós Mag Lari.

Després de l’estiu, els mitjans de comunicació locals 
han canviat les seves programacions. Pel que fa a 
Ràdio L’Hospitalet de l’Infant, cal destacar el retorn 
del magazín dels matins: El Quiosc. Ara, de dilluns 
a divendres, comença a les 9 del matí, una hora 
abans del que era habitual, amb la primera edició 
de l’informatiu local. La segona edició de l’informa-
tiu, s’emet a les 11 del matí; i la tercera, a la una 
del migdia.

L’hora d’inici no és la única novetat, però. Així aques-
ta nova temporada, El Quiosc compta amb la col-
laboració de l’historiador local Alfons Tejero, que ex-
plica d’una forma amena la història del municipi; i de 
l’Antonio Sabater, veí de Pratdip, que se’n fa càrrec 
de la previsió meteorològica. A més, hi ha taules ro-
dones i opinions recollides al carrer.

Recordeu que el millor d’aquest magazín es pot es-
coltar novament, de dilluns a divendres de les 9 a les 
10 de la nit; i els diumenges, de les 10 del matí a les 
3 de la tarda.

A les 10 de la nit dels dilluns, podeu escoltar un nou 
programa produït per Comunicàlia. Es diu La caixa dels 
trons i és un magazín d’actualitat dirigit pel periodista 
Rafael de Ribot. Es repeteix els diumenges al vespre.

Com a novetat d’enguany, els dijous i diumenges, a 
les 8 del vespre, la Sra. Coloma, us endinsa al món de 
la copla amb Coloma: Passió i copla.

Els divendres i dissabtes a la nit estan dedicats a les 
sessions de dj’s locals que cedeixen a la Ràdio les se-
ves gravacions; mentre que els dissabte a les 9 de la 
nit, els oients teniu la possibilitat d’escoltar les adap-
tacions dels programes gravats per la TVV abans es-
mentats.

Per dissabte al matí, precisament, s’ha programat una 
altra novetat: el programa de música revival Para que 

no me olvides. El podeu tornar a escoltar els dimarts, 
a les 10 de la nit.

Més producció pròpia a la TVV
Per la seva banda,  la Televisió de Vandellòs, la TVV, 
continua una altra temporada més apostant per la 
programació pròpia. D’aquesta manera, segueixen 
en antena els informatius a les 5 de la tarda, les 8 del 
vespre i les 10 de la nit;  i els informatius presentats 
els caps de setmana. També es mantenen a la graella 
els Reportatges de casa nostra i els espais d’entrevis-
tes De què parlem, Memòries i Benvinguts, així com 
els espais de política municipal L’alcalde amb nosal-
tres i Després del ple.

Per completar la programació, la TVV compta amb 
programes produïts per la Xarxa de Televisions Locals 
i Comunicàlia. Per exemple, De kids i Cuina a bon 
preu, pels més petits;  els informatius 10 comarques 
i La setmana; Bad music  (de música en directe), El 
cinematògraf (de cinema); Tot motor i Límits (espor-
tius); i Autodefinits (d’humor).

La programació de la TVV no és una programació 
tancada i s’aniran incorporant nous programes tant 
de producció pròpia, com ara debats; i programes de 
suport. Els mantindrem informats de les novetats!

Apunta’t al taller de 
televisió participativa 
per Internet!
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ha organit-
zat, amb la col·laboració del Patronat Municipal 
de Mitjans de Comunicació, el que s’ha anome-
nat Participativ, un taller de televisió participa-
tiva adreçat tant a públic infantil, com juvenil i 
adult (en grups diferents), per emetre lliurement 
els continguts que es triïn amb la creació d’un 
canal de televisió que emetrà a través d’Internet 
i serà accessible arreu del món. 

Aquest taller anirà a càrrec de l’empresa Arnol-
fini i es durà a terme a finals d’octubre a les 
instal·lacions de la TVV. A la pàgina web de la 
TVV (a la qual s’hi pot accedir a través del web 
municipal www.vandellos-hospitalet.cat) es po-
drà fer el seguiment de les sessions, a través del 
You Tube.

Els interessats en prendre part en aquesta ac-
tivitat, s’hi podran inscriure a la recepció de 
l’Ajuntament de Vandellòs i a la de la Casa de la 
Vila de L’Hospitalet de l’Infant o bé, a través de 
la següent adreça de correu electrònic: cultura@
vandellos-hospitalet.cat.

Torna la programació de 
tardor a la Ràdio i la TVV

Mag Lari
Mag Lari (Josep Maria Lari, Barce-
lona 1973). Llicenciat en Filologia 
Catalana no dubta en dedicar els 
seus esforços a consolidar una 
nova manera de fer màgia, on 
la presentació és l’element clau 
de l’èxit. Dos premis marquen la 
seva trajectòria: l’any 1995 acon-
segueix el primer premi nacional 
de màgia còmica, la qual cosa 
el porta a actuar a França, Suïs-
sa, Portugal i Japó; i l’any 2002 
guanya el premi al millor espec-
tacle de sala de la Fira de Teatre 
de Tàrrega. Ha protagonitzat 
diversos programes de màgia a 
TV3, col·labora habitualment a 
Buenafuente, als Matins de Cata-
lunya Ràdio amb Manel Fuentes 
i publica regularment un còmic 
de màgia a la revista Cavall fort. 
Recentment ha guanyat el premi 
ARC a les arts escèniques i el pre-
mi Butaca per ‘Secrets’.

INFORMACIÓ DE SERVEI

Si teniu problemes per veure la TVV (Televisió 
de Vandellòs) o escoltar Ràdio L’Hospitalet de 
l’Infant, no dubteu en fer-nos-ho saber. No-
més cal que escriviu un missatge a la següent 
adreça de correu electrònic: gfont@vandellos-
hospitalet.cat . 
L’Ajuntament vol que tothom tingui al seu 
abast els mitjans de comunicació locals i 
s’esforçarà per aconseguir-ho.
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Kiko Guerrero Casado .................. 04/07/2010
Enric Montero Puig ....................... 19/07/2010
Aaron Zambudio Martel ............... 02/08/2010
Malak Yaacoubi ............................ 03/08/2010
Laia Madurell Castell .................... 07/08/2010
Dayana Nikolaeva Zhelyazkova .... 07/08/2010
Iker Arasil Cantero ........................ 15/08/2010
Suleiman Ghaddari ....................... 18/08/2010
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Ismael Timon Fernández i 
Elainny González Abreu ............... 15/07/2010
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Alexandra Elizabeth Flores Holguin ..... 20/08/2010
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Silvia Donate Díaz ......................... 10/09/2010
Tomas Hinarejos Marques i 
Isabel Rodríguez Gómez ............... 11/09/2010
Josep Manel Marco Saladié i 
Aymee Sánchez Rosales ............... 17/09/2010

DEFUNCIONS
Manuel Castro López ................... 01/08/2010
José Serrano Rovira ....................... 03/09/2010
Luis Javier Garcia Yusta ................. 04/09/2010
Amparo Escoda Margalef ............. 13/09/2010
Ramon Gil Carceller ...................... 18/09/2010
Josep Alcait Rojals ......................... 29/09/2010




 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 








































































































































































































































































































































































































 


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 82 00 14
•	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   ................................ 4.811

Vandellòs   ....................................................... 933

Masriudoms  .................................................... 151

Masboquera  ..................................................... 66

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

Total ............................................................ 6.013

Dades actualitzades 01/10/2010

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: 902 320 320      Horaris vàlids des del 30/04/2010
    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 

Octubre  2010
La Revista
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Fotogaleria
Festa Major L’AlmadravaFesta Major Masriudoms

Activitats d’estiu

  Cercavila infantil Actuació de les Majorettes de Vandellòs

Dinar de Sant Jaume     Festa de l’escuma

XI Nit d’Havaneres a L’Hospitalet

Animació infantil

Visita del Bus Gaudí

Octubre 2010
La Revista

Homenatge a la vellesa



Fo
to

ga
le

ria
Octubre 2010

La Revista

22

Espectacle de titelles davant la casa

Els pregoners Marcel·lí Torres i Ester Isern Exposició d’art i artesania

Fideuà popular
Guanyadors de la III competició resistència barques

Homenatge als avis més grans

Inauguració de Cal Pep

Pujada a l’Ermita de Sant Roc

Trobada d’acordionistes

Festa Major de L’Hospitalet de l’Infant

XII 
Rustik Festa



Fotogaleria

23

Agost 2010
La Revista

Octubre 2010
La Revista

Clotxada popular Els Diables de Vandellòs

Exposició de treballs del Grup de Dones Alamanda

Homenatge a la vella pagesia

Homenatge a Josep Cas-
tellnou ‘Anchones’

La pregonera Elisabeth Lissner, amb la pubilla i 
les damisel·les

Guanyadors de l’Open Pitch & Putt 
Festes de Vandellòs

Presentació del llibre sobre Manel Barceló i Llaberia

Concurs de Pesca Excel·lentíssim 
Ajuntament

Trofeu de pesca President del Club Nàutic

Concursos i 
trofeus

Festa Major de Vandellòs



Octubre 2010
La Revista
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