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Els treballadors de la brigada 
municipal ja estan utilitzant a ple 
rendiment les noves naus que 
l’Ajuntament ha construït al polígon 
industrial Les Tàpies      P. 7
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El Ple del consistori va donar llum 
verd als comptes del consistori i dels 
patronats per l’exercici econòmic 
de 2011, marcats pel foment de 
l’ocupació local        P. 6

Aquest veí de Vandellòs va rebre 
un reconeixement oficial el dia del 
seu 100è aniversari i ho va celebrar 
envoltat de molts amics, veïns i 
familiars             P. 8

S’obre al públic el Molí 
d’Oli de Vandellòs 

Les noves naus 
municipals, en ple ús

El camp de l’Arenal 
estrena gespa artificial

S’aproven els 
pressupostos de 
l’Ajuntament

En Martí Margalef rep 
un sincer homenatge

Entrevista a l’alcalde 
del municipi, Josep 
Castellnou i Barceló 
        P. 3

P. 14

P. 17
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Com podeu veure, aquest número de La Revista es-
trenem un nou format i un nou disseny. El canvi de 
format respon a la nostra voluntat d’escoltar l’opinió 
generalitzada de la població, partidària d’una mida 
de la publicació més petita i, per tant, més manejable 
i fàcil de guardar.  I el canvi de disseny ve motivat per 

un desig de fer una revista més moderna, adaptada a l’estètica actual, i de faci-
litar alhora la lectura. Per aquest motiu, s’ha modificat la tipografia, la disposició 
dels continguts, la capçalera, etc.
A més, s’ha optat per un paper diferent a tots els que s’han utilitzat fins ara. 
En aquesta ocasió, s’ha triat un paper estucat mat amb la idea d’incrementar 
la qualitat d’impressió de les fotografies i realçar d’aquesta manera les imatges 
que conté aquest butlletí informatiu. 
En conclusió, a l’hora de decidir fer aquests canvis, ens ha mogut les ganes de 
millorar l’aspecte i la llegibilitat d’aquesta revista, concebuda com un mitjà de 
comunicació adreçat a tota la ciutadania.
Aquest és el primer número de l’any 2011, però l’últim de l’actual mandat, 
perquè com sabeu el proper 22 de maig se celebraran les eleccions municipals. 
Durant aquest temps, des de La Revista hem procurat informar-vos dels princi-
pals projectes que ha dut a terme l’Ajuntament, així com dels actes, esdeveni-
ments i activitats més importants que han tingut lloc al municipi.
Això és el que es continuarà fent en els propers números. D’aquesta manera, 
per exemple, en el pròxim número hi trobareu informació sobre els resultats 
dels comicis i la nova composició de la corporació municipal, entre molts altres 
continguts que espero resultin del vostre interès.
Per La Revista comença una nova etapa i per l’Ajuntament, també.

Josep Castellnou i Barceló
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Josep Castellnou i Barceló
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Ara que falten pocs dies perquè acabi 
aquest mandat, quin balanç fa dels 4 
darrers anys?
Crec que ha estat un període de temps 
en què hem fet millores importants i 
ens hem hagut d’esforçar per adaptar-
nos a les circumstàncies actuals de 
crisi econòmica i per procurar donar 
resposta a les noves demandes dels 
veïns. Des d’aquí vull donar les grà-
cies als meus companys de l’equip de 
govern, pel treball que han realitzat; i 
a les entitats i els veïns, en 
general, perquè gràcies al 
seu suport hem pogut fer 
realitat els projectes.

Com han afectat aquestes 
circumstàncies econòmi-
ques adverses a l’Ajuntament?
El context econòmic no ens ha per-
mès molts cops fer la nostra feina amb 
facilitat, ja que hem comptat amb 
molt poc ajut extern. Tot i això, hem 
aconseguit mantenir i, en alguns ca-
sos, augmentar els nostres ingressos, 
sense incrementar l’endeutament ni la 
pressió fiscal, pensant que cap actua-
ció pogués implicar un sa-
crifici pels veïns. No hem 
gastat més del que teníem 
i hem intentat en tot mo-
ment ser austers i reservar 
diners per futurs imprevis-
tos i per ajuts socials.

Durant aquest temps s’han realitzat 
molts projectes al municipi. Quins 
són els que més valora?
 Tots els projectes que hem tirat enda-
vant han tingut un denominador comú: 
el servei a les persones. Amb aquesta 
idea, hem dotat el municipi de nous 
serveis i equipaments. Per això em 
resulta difícil destacar-ne algun. Hem 
fet projectes que resulten més visibles, 
com ara l’ampliació de la llar d’infants 
de l’Hospitalet, el nou menjador esco-
lar, les noves naus municipals, la pis-
cina coberta, el nou consultori mèdic 
de Masboquera, el Centre Assistencial 
de Vandellòs, la restauració de l’ermita 
de l’Almadrava,  la contenció de talus-
sos a Masriudoms, la construcció de 
la nova biblioteca i teatre-auditori, la 

urbanització de la Porrassa i Tàpies 
II, etc. I també hem dut a terme pro-
jectes que no són tan visibles, però 
que igualment són molt importants, 

com ara el servei 
d’assessorament als 
emprenedors, els 
ajuts socials i per 
als empresaris, el 
Servei d’Orientació 

Laboral, la posada en marxa de les ofi-
cines municipals d’atenció a la ciuta-
dania; els cursos de formació,  l’impuls 
a l’Escola Municipal de Música…

Com a alcalde, què és el que li ha re-
sultat més difícil?
El no poder arribar a cobrir totes les 
expectatives dels ciutadans i aconse-
guir feina per tothom. Estic pensant, 
per exemple, en els centres de dia, que 
no s’han pogut posar en servei pel mo-
ment econòmic actual i per la manca de 
col·laboració d’altres administracions.

A dia d’avui, quina és la seva màxima 
preocupació com a batlle?
Solucionar el màxim nombre de pro-
blemes dels veïns de tots els pobles 
del municipi. L’atur és un problema 
que em preocupa especialment i hem 

intentat generar oportuni-
tats, mitjançant la creació 
de sòl industrial, perquè 
s’hi ubiquin noves activitats; i de sòl 
residencial; i a la vegada hem procurat 
captar indústries perquè s’instal·lin al 
municipi.

Tenint en compte que fa 14 anys que 
és alcalde, què és el que l’impulsa a 
voler continuar sent el batlle de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant?
Ser alcalde és gratificant perquè per-
met fer coses per les persones, tot i 
que molts cops has de renunciar a la 
teva vida personal i familiar. El que 
m’impulsa a voler ser batlle és la meva 
vocació de servei. En aquests moments 
delicats, crec que cal estabilitat i vull 
continuar treballant per millorar la vida 
de les persones que viuen al municipi i 
la seva activitat. A més, continuo tenint 
la mateixa il·lusió i les mateixes ganes 
de treballar.

Com veu el futur?
Sóc optimista i penso que aquest muni-
cipi té potencials per sortir-ne reforçat. 
Hem passat per altres èpoques de difi-
cultats i ens n’hem sortit. Aquesta vega-
da, també aconseguirem fer-ho.

Es pot dir que Josep Castellnou és un 
alcalde veterà. Fa 14 anys que està al 
capdavant de l’Ajuntament de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant i s’ha 
enfrontat ja a tres comicis electorals 
com a cap de llista convergent. En 
les properes eleccions, repetirà com 
a candidat.

Tots els projectes han tingut 
com a denominador comú el 
servei a les persones

foto: Beatriz Higueras

‘Veig el futur amb 
optimisme’
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De les eleccions municipals del 22 
de maig sortirà la composició de 
l’Ajuntament i el seu govern durant 
quatre anys. L’agrupació socialista local 
es proposa afrontar-les amb un ampli 
criteri de renovació; incorporant a la 
candidatura persones que aportaran 

més preparació, iniciativa, experiència i compromisos renovats. Per la meva banda, 
després de 12 anys com a regidor i portaveu socialista, que he exercit amb esperit 
de servei i amb absoluta honestedat personal i política, és el moment de deixar-
ho. 
El 21 de febrer, els militants del PSC i simpatitzants del municipi vam elegir a 
l’Alfons García com a cap de la candidatura socialista per a les eleccions del 
22 de maig. L’Alfons té 52 anys i resideix al municipi des de 1983. És una persona 
preparada, amb solvència intel·lectual i política i experiència en treball en equip i 
direcció. Està integrat en el teixit associatiu local; és coneixedor i participa en la 
vida social, cultural i política del municipi. 
Volem que el canvi en el lideratge del grup municipal socialista, es faci exten-
siu al conjunt de la candidatura, per a millorar-la i representar millor els veïns 
progressistes del municipi. Comencem una etapa nova, però amb els mateixos 
horitzons i objectius de servei als veïns del municipi. 
Per acabar, vull donar-vos les gràcies als que amb el vostre vot, que heu estat 
més en cada elecció, heu fet possible que us hagi representat a l’Ajuntament com 
a regidor. Gràcies als que, en altres comicis, heu atorgat el vot a les candidatu-
res del PSC, donant suport als plantejaments progressistes: d’igualtat, de justícia 
social, de defensa dels més desfavorits i d’integració social que representem els 
socialistes; ideals que són la nostra guia política. Gràcies als que durant aquests 
anys m’heu expressat el vostre afecte. I gràcies també a tots els veïns, perquè he 
viscut els millors anys de la meva vida en aquest magnífic municipi, que desitjo 
poder gaudir molts anys amb vosaltres. Tots som necessaris però ningú és im-
prescindible. Com portaveu del grup municipal socialista aquest és el meu últim 
escrit. Gràcies a tots! 
Si voleu, podeu accedir a la informació del grup municipal socialista entrant a la 
nostra web: www.pscvh.org 

J. Carles 
Vidal 

Fuster

Germán 
Garcés 

Martínez

Amb tu 
continuarem

Comença el canvi!

Xavier 
Samarra 
Margalef

Francisco 
A. Morán

Sabaté

esquerra

Camins oberts Balanç

El mandat 2007-2011 és a punt de fi-
nalitzar i, per tant, és hora de fer una 
recapitulació de les accions que hem 
dut a terme durant aquest temps des 
de l’equip de govern municipal. Com 
es tracta de fer un resum, volem desta-
car algunes de les actuacions específi-

ques que hem realitzat a cada poble:
A Vandellòs: noves pistes esportives, nou Casal de Joves, programa funcional i  
enderroc parcial de Ca la Torre, rehabilitació de La Torre, Museu de l’oli, habilitació 
i millora de camins  i del mirador dels Dedals, inauguració del Centre Assistencial 
Polivalent, nou gimnàs, reurbanització i millora de diversos carrers, restauració ce-
mentiri, millora de parcs infantils. 
A Masboquera: rehabilitació de la Sala Germandat i de les escoles velles, equipa-
ment i adequació del Casal i nou consultori mèdic.
A Masriudoms: remodelació pista de tennis i frontó, finalització obres de les es-
coles velles, obres de contenció de talussos, conveni amb el Bisbat per la cessió de 
la Casa Abadia, i reparació de la teulada del Casal del Puvill.
A l’Almadrava i Vanessa Park: restauració de ermita de l’Almadrava, noves esca-
les per accedir a la platja, nou parc infantil a Vanessa Park i millora del parc infantil 
de l’Almadrava.
A l’Hospitalet: inauguració de la Plaça de l’ Almadrava, del Casal d’Avis, de les 
piscines cobertes, i de la remodelació i la gespa artificial del camp de futbol de 
l’Arenal; ampliació cementiri, millora voreres i parcs infantils, noves pistes esporti-
ves i projecte d’un nou pavelló esportiu a la zona Àster, nou Casal de Joves, obres 
a diversos carrers, millora del clavegueram a la part alta, ampliació de la llar d’in-
fants, restauració de la residència esportiva, pla funcional i projecte d’ampliació del 
CAP, nou menjador escolar, nova biblioteca pública-teatre-auditori.
A les properes eleccions municipals, l’objectiu de CiU serà revalidar la majoria ab-
soluta que ha aconseguit en els darrers tres comicis el nostre candidat: Josep Cas-
tellnou. Per ell ser el alcalde vol dir ‘tenir els peus a terra, el cap ple d’il·lusions i les 
mans obertes per poder ajudar a tothom’. I vol continuar sent-ho ‘amb tu’, com 
diu el lema de la campanya.
Trobareu el balanç complet del mandat a: www.ciuvh.com

Opinió dels portaveus municipals

Som a pocs dies de l’acabament de la 
present legislatura. Comença a notar-se 
aquell caliu electoral que, tant ens agra-
da a uns i que; potser, provoca malde-
caps a uns altres. Tot i que les compa-
racions - com diu la dita- acostumen a 
ser odioses, sembla com si els diferents 

partits polítics ens preparéssim per a començar una llarga competició esportiva.
Des d’Esquerra entenem que el paper del ciutadà dins aquest món municipal ha de 
ser constant i no limitat a unes dates. Tothom ha de poder dir la seva sempre. D’una 
banda, els joves mostrant, planejant les seves aspiracions de futur. D’altre costat, 
la gent gran intentant consolidar el seu benestar. També aquell segment de gent 
mal anomenat,  la població activa, ha de rebre suport per un futur amb les majors 
perspectives d’èxit.
Des del govern municipal, Esquerra ha mirat de ser amb la gent! Hem volgut ser la 
vostra veu per ajudar-vos en les vostres aspiracions, desitjos  col·lectius. Hem baixat 
al carrer, hem visitat escoles, als nostres petits i peculiars llogarrets; hem intentat 
resoldre i, de vegades només escoltar, la gent gran. Ho hem fet des d’aquella vessant 
amb què més a gust ens hem trobat i que no és altra que la referida al món del medi 
ambient i la sostenibilitat.
Hem obert un camí, una escletxa, una via nova i diferent. Durant aquests 4 anys  la 
gent d’Esquerra hem intentat ser a prop vostre. La nostra forma de fer, un cop al 
govern,  s’ha encetat mirant primer cap a casa nostra posant-hi ordre. Planificar i do-
nar a conèixer aquest model de funcionar que el veïnat desconeixia  ha estat l’etapa 
següent. Els resultats de tot plegat haureu d’avaluar-los vosaltres el dia 22 de maig 
quan aneu a votar. Serà la darrera i definitiva fase del procés.
La gent que directament o indirecta ha treballat amb nosaltres i la resta de ciutadans 
que ha aplaudit i/o també criticat,  haurà pogut comprovar en les nostres accions  
aquest bon ambient que primer de forma interna i després, de manera externa, hem 
intentat transmetre a la ciutadania. Aquest  caliu ha servit i servirà per avançar, per 
ser model, pol d’atracció de gent. En definitiva, per fer-vos sentir més a gust! 
Si això que hem fet i voleu que seguim fent ho heu trobat adequat com a forma de 
fer, tans sol us demano que torneu a fer-nos confiança! 

És l’hora de fer balanç de la legislatura, 
de reflexionar, de recordar el que s’ha 
fet, el que s’ha fet bé i el que s’ha fet 
malament, el que no s’ha fet i s’hagués 
hagut de fer, el que s’ha fet i no s’ha-
gués hagut de fer. Quan totes aquestes 
reflexions es fan sense apassionament, 

des de la fredor que mereix tot anàlisi, ens porten a unes conclusions que després ens 
serviran per emetre una sentència justa. 
El nostre municipi, que per la seva situació viu en constant transformació, necessita 
una gestió moderna, una gestió en què els interessos generals siguin la meta dels go-
vernants. Hem estat i estem subjectes a patir moltes alteracions, vies de comunicació, 
traçat de serveis, grans instal·lacions productives, nous planejaments territorials, etc. 
És aquí on es pot veure que els nostres governants no estan a l’alçada de les circum-
stàncies. La meva experiència en aquestos darrers quatre anys em fa expressar-me 
d’aquesta forma. 
Quan la Generalitat va presentar el Pla Territorial del Camp de Tarragona, un docu-
ment en què l’administració autonòmica s’introduïa a fons en el desenvolupament 
municipal, envaint, al meu parer, competències locals, vaig demanar moltes vega-
des que es fessin les al·legacions adients per intentar minimitzar les conseqüències 
d’aquell pla director, que entenia que no era massa bo pel municipi. Doncs bé, l’equip 
de govern va presentar unes propostes mínimes, que no donaven solucions al con-
junt del municipi. 
Les repercussions són que quan s’inicia la modificació del pla d’ordenació urbana, 
els problemes es van sumant arran d’aquell pla director. Després d’això s’ha d’anar 
improvisant, negociant, sense saber del cert com s’acabarà. La improvisació és un de-
fecte flagrant. L’Ajuntament va aprovar i construir centres de dia per donar resposta a 
una necessitat existent. Es van inaugurar, però, malauradament, encara no funcionen 
i no funcionen perquè moltes vegades es posa el carro davant dels bous i no al revés 
com hauria de ser. Una planificació correcta de les inversions, que es fan amb diners 
de tothom, és imprescindible per obtenir els resultats adequats. 
Com aquesta és la darrera revista d’aquest mandat, aprofito l’avinentesa, per donar-
vos les gràcies, i per desitjar-vos molta salut i molta sort. 
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El nom popular de boires, 
núvols i vents al municipi

Amb una H (l’Hospitalet de l’Infant) o una V (Vandellòs) 
indico en quin lloc he recollit el nom.

Els noms del núvols són els següents:
Bandera flamenca. S’assembla a l’arc de Sant Martí. 
Propi dels pescadors. H
Boira baixa (també en diuen broma baixa). És molt arran 
de terra. V
Boira gebradora. A l‘hivern arriba a gebrar els arbres. 
H i V
Boira de mar. H i V
Boixa pixadora. Mulla imperceptiblement . H i V
Boira de la portella. Queda molt lluny de la Portella, 
però pot canviar el temps. H
Boira de o del riu. Ve de l’Ebre. H i V
Boira terrera. Molt arran de terra. H
Boira tova. És com la baixa. Generalment no porta 
aigua. V
Boira d’Urgell o l’urgellesa. Ve d’aquesta comarca. Es 
diu poc. V
Borreguets. Porten vent o de vegades pluja. Propi dels 
pescadors. H
Bromes figatxeres. Fan madurar les figues. H
Cabassets. Fa com un empedrat de núvols. Plourà poc. 
L’adagi diu: “Cel a cabassets, aigua a cimalets”. H i V
Calçada. Faixa de núvols al mar o a la posta de sol a 
muntanya que poden significar canvi de temps. H i V
Calitja. Tel de boira, sobretot a l’estiu, que és fruit de 
l’evaporació. H i V
Cap de broma. Núvol escadusser o solitari que pot 
deixar anar un ruixat, sobtat, intens i localment. H i V
Capa. Es diu que el sol porta capa volent significar que 
un núvol el tapa i pot ploure al cap d’uns dies. Propi 
dels pescadors. H
Capell. “Si Montsià porta capell, no el fiïs d’ell ”, volent 

dir que hi ha un núvol al capdamunt de la muntanya i 
portarà canvi de temps. És propi dels pescadors. H
Carretera de Sant Jaume, la. Bromes allargades. V
Cel enterenyinat. Que hi ha terenyins que el desllueixen. 
H
Cel Rogent, pluja o vent. Es veuen núvols rogents a la 
posta de sol i es nota l’efecte que diu l’adagi, repetit a 
tot Catalunya. H i V
Cella o Celles. Núvol allargat davant de mar que en té 
la forma. H i V
Emburgada. Boira d’hivern a muntanya. Plourà i és 
dolenta. H i V
Gitanes, les. Boira freda que s’ajau a les valls en temps 
d’ hivern i pot glaçar. H i V
Lleganyes. Núvol que enterboleix el sol quan surt. H
Màniga. Núvol en forma d’ embut que xucla aigua de 
mar. Temuda pels pescadors. H i V
Núvols en creu. Que es creuen i poden portar aigua. 
Propi dels pescadors. H
Núvols de mànigues. Que poden dur diverses mànigues. 
H
Parabanda. Núvol que tapa el sol. V Rambada. Núvol 
de mal temps. Són allargats i a l’horitzó. H
Repixar la broma. Plou imperceptiblement i mulla. H 
i V 
Ressol. Un núvol tapa el sol i sembla que n’hi hagin 
dos. V
Rogle. La lluna porta rogle, diuen, volent significar que 
té un halo nuvolós al voltant. Farà vent. H i V 
Sols, Dos. Quan el tapa un núvol semblen dos sols. H
Terenyines. Núvols prims i allargats que tapen el cel. 
H. A Vandellòs ho diuen en singular. Torral. Núvols 
estarrufats que pugen verticalment, sobretot a l’estiu. 
H i V
Torrellades. Conjunt de torralls. H i V

Ull de llop. Núvol al mar que té un centre rogenc. Propi 
dels pescadors. H
Ull de perdiu. Semblant a l’ull de llop. H
Verderol. Una mena de Bandera Flamenca (veg.) amb 
diversos colors. És propi dels pescadors. H

Els nom del vents
Aire de quaresma. És més aviat perjudicial. H i V
Eixaloc. Ve del sud-oest i crea dificultats als pescadors. 
El nom més general és xaloc. H
Garbí. Ve del sud-oest i no porta canvis perquè és sec. 
H
Garbinada. És el garbí. V
Llevant. Acostuma a portat aigua i ve del mar. H i V
Llebeig. Ve del sud-oest i és conegut al litoral català. H
Mestral. Ve del nord-oest. Neteja el cel de núvols i és 
fort. En altres comarques s’anomena serè i cerç. És propi 
dels pescadors. H
Mestraló. És mestral més fluix. H
Migjorn. Diuen que és el garbí. És calent i de vegades 
humit. H
Ponent. És el serè. H
Serè. Escombra els núvols i és fort. H i V
Tramuntana. Ve del nord a l’ hivern i és molt freda. H 
i V
Vent de glop. Típic del mar i durà temporal. H

El vuitanta per cent de noms o l’accepció meteorològica 
no figuren al Diccionari català- valencià- balear d’Antoni 
M. Alcover i Francesc de B. Moll. Recollir-los té un valor 
lingüístic i dialectològic. Penso que l’escola els hauria 
de donar a conèixer.

Albert Manent i Segimon 

Cel rogent, 
pluja o vent. 

Foto: Francisco 
Prado Farnós    

Emburgada al 
Puntaire (728 m). 
Foto: Roberto Bueno

La televisió i la tendència a igualar el 
llenguatge han fet que es vagi perdent part del 
patrimoni de meteorologia popular. Abans els 
pagesos i els pescadors ho confiaven tot als 
seus coneixements dels fenòmens atmosfèrics 
i aviat tenien la percepció de si plouria, faria 
vent o vindria tempesta. El fet que part d’aquest 
tresor de la cultura popular deixi d’arribar a les 
nostres generacions em va fer decidir a recollir 
aquests noms, poble per poble, de diverses 
comarques.
El 1994 vaig publicar el recull El noms populars 
dels núvols i boires: Camp de Tarragona. El 
Priorat (Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau 
de Palomar”). Per un error no hi vaig incloure 
l’Hospitalet de l’Infant i alguna altra població 
que no era cap de municipi. Ara vull oferir 
als lectors la llista completa dels noms que 
he recollit en tot el municipi. Però, primer 
vull citar les persones que em van informar a 
Vandellòs: Josep Bonfill i Espelta, Jaume Gil i 
Rovira, Silveri Gil i Pascual i Joan Jardí i Gil. El 
mes d’agost del 2007, gràcies als bons oficis 
de l’Alfons Tejero, vaig poder fer l’enquesta a 
l’Hospitalet de l’Infant i van assistir a la reunió, 
feta a l’Ajuntament, Àngel Burata i Castellnou, 
Rafael Isern i Pallarés, Josep Aubalat i Llambrich, 
Ramon Miralles i Saladié, i Cinto Roca i Añó.

Episodis de la nostra història



MaRç de 20116 Nom de la Secció MaRç de 20116 Actualitat

foto: Beatriz Higueras

Pressupost Ingressos
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 16.846.553,75 € 91,16%
OA Turisme 414.783,90 € 372.383,90 € 42.400,00 € 0,23%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 197.564,95 € 402.312,00 € 2,18%
OA Escola de Música 401.835,68 € 258.107,92 € 143.727,76 € 0,78%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 315.000,00 € 13.220,00 € 0,07%
IDETSA 2.890.929,65 € 2.668.777,51 € 222.152,14 € 1,20%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 800.000,00 € 810.213,15 € 4,38%
Total 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%

Pressupost Despeses
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 4.611.834,28 € 12.234.719,47 € 66,20%
OA Turisme 414.783,90 € 0,00 € 414.783,90 € 2,24%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 0,00 € 599.876,95 € 3,25%
OA Escola de Música 401.835,68 € 0,00 € 401.835,68 € 2,17%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%

                          AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

                          Departament de Serveis Econòmics

Pressupost General
     Any 2011

OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%
IDETSA 2.890.929,65 € 0,00 € 2.890.929,65 € 15,64%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 0,00 € 1.610.213,15 € 8,71%
Total Agregat 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%
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Pressupost Ingressos
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 16.846.553,75 € 91,16%
OA Turisme 414.783,90 € 372.383,90 € 42.400,00 € 0,23%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 197.564,95 € 402.312,00 € 2,18%
OA Escola de Música 401.835,68 € 258.107,92 € 143.727,76 € 0,78%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 315.000,00 € 13.220,00 € 0,07%
IDETSA 2.890.929,65 € 2.668.777,51 € 222.152,14 € 1,20%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 800.000,00 € 810.213,15 € 4,38%
Total 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%

Pressupost Despeses
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 4.611.834,28 € 12.234.719,47 € 66,20%
OA Turisme 414.783,90 € 0,00 € 414.783,90 € 2,24%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 0,00 € 599.876,95 € 3,25%
OA Escola de Música 401.835,68 € 0,00 € 401.835,68 € 2,17%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%

                          AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

                          Departament de Serveis Econòmics

Pressupost General
     Any 2011

OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%
IDETSA 2.890.929,65 € 0,00 € 2.890.929,65 € 15,64%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 0,00 € 1.610.213,15 € 8,71%
Total Agregat 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%
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Pressupost Ingressos
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 16.846.553,75 € 91,16%
OA Turisme 414.783,90 € 372.383,90 € 42.400,00 € 0,23%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 197.564,95 € 402.312,00 € 2,18%
OA Escola de Música 401.835,68 € 258.107,92 € 143.727,76 € 0,78%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 315.000,00 € 13.220,00 € 0,07%
IDETSA 2.890.929,65 € 2.668.777,51 € 222.152,14 € 1,20%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 800.000,00 € 810.213,15 € 4,38%
Total 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%

Pressupost Despeses
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 4.611.834,28 € 12.234.719,47 € 66,20%
OA Turisme 414.783,90 € 0,00 € 414.783,90 € 2,24%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 0,00 € 599.876,95 € 3,25%
OA Escola de Música 401.835,68 € 0,00 € 401.835,68 € 2,17%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%

                          AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

                          Departament de Serveis Econòmics

Pressupost General
     Any 2011

OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%
IDETSA 2.890.929,65 € 0,00 € 2.890.929,65 € 15,64%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 0,00 € 1.610.213,15 € 8,71%
Total Agregat 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%
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Pressupost Ingressos
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 16.846.553,75 € 91,16%
OA Turisme 414.783,90 € 372.383,90 € 42.400,00 € 0,23%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 197.564,95 € 402.312,00 € 2,18%
OA Escola de Música 401.835,68 € 258.107,92 € 143.727,76 € 0,78%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 315.000,00 € 13.220,00 € 0,07%
IDETSA 2.890.929,65 € 2.668.777,51 € 222.152,14 € 1,20%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 800.000,00 € 810.213,15 € 4,38%
Total 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%

Pressupost Despeses
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 4.611.834,28 € 12.234.719,47 € 66,20%
OA Turisme 414.783,90 € 0,00 € 414.783,90 € 2,24%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 0,00 € 599.876,95 € 3,25%
OA Escola de Música 401.835,68 € 0,00 € 401.835,68 € 2,17%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%

                          AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

                          Departament de Serveis Econòmics

Pressupost General
     Any 2011

OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%
IDETSA 2.890.929,65 € 0,00 € 2.890.929,65 € 15,64%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 0,00 € 1.610.213,15 € 8,71%
Total Agregat 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%
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Pressupost Ingressos
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 16.846.553,75 € 91,16%
OA Turisme 414.783,90 € 372.383,90 € 42.400,00 € 0,23%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 197.564,95 € 402.312,00 € 2,18%
OA Escola de Música 401.835,68 € 258.107,92 € 143.727,76 € 0,78%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 315.000,00 € 13.220,00 € 0,07%
IDETSA 2.890.929,65 € 2.668.777,51 € 222.152,14 € 1,20%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 800.000,00 € 810.213,15 € 4,38%
Total 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%

Pressupost Despeses
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 4.611.834,28 € 12.234.719,47 € 66,20%
OA Turisme 414.783,90 € 0,00 € 414.783,90 € 2,24%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 0,00 € 599.876,95 € 3,25%
OA Escola de Música 401.835,68 € 0,00 € 401.835,68 € 2,17%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%

                          AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

                          Departament de Serveis Econòmics

Pressupost General
     Any 2011

OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%
IDETSA 2.890.929,65 € 0,00 € 2.890.929,65 € 15,64%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 0,00 € 1.610.213,15 € 8,71%
Total Agregat 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%
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Ajuntament 16.846.553,75 € 16.846.553,75 € 91,16%
OA Turisme 414.783,90 € 372.383,90 € 42.400,00 € 0,23%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 197.564,95 € 402.312,00 € 2,18%
OA Escola de Música 401.835,68 € 258.107,92 € 143.727,76 € 0,78%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 315.000,00 € 13.220,00 € 0,07%
IDETSA 2.890.929,65 € 2.668.777,51 € 222.152,14 € 1,20%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 800.000,00 € 810.213,15 € 4,38%
Total 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%

Pressupost Despeses
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.846.553,75 € 4.611.834,28 € 12.234.719,47 € 66,20%
OA Turisme 414.783,90 € 0,00 € 414.783,90 € 2,24%
OA Llar d'Infants 599.876,95 € 0,00 € 599.876,95 € 3,25%
OA Escola de Música 401.835,68 € 0,00 € 401.835,68 € 2,17%
OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%
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                          Departament de Serveis Econòmics

Pressupost General
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OA Mitjans de comunicació 328.220,00 € 0,00 € 328.220,00 € 1,78%
IDETSA 2.890.929,65 € 0,00 € 2.890.929,65 € 15,64%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.610.213,15 € 0,00 € 1.610.213,15 € 8,71%
Total Agregat 23.092.413,08 € 4.611.834,28 € 18.480.578,80 € 100,00%

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

Pressupost consolidat de Despeses

Ajuntament

OA Turisme

OA Llar d'Infants

OA Escola de Música

OA Mitjans de comunicació

IDETSA

Llastres Serveis Municipals, S.L.

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

Pressupost consolidat d'Ingressos

Ajuntament

OA Turisme

OA Llar d'Infants

OA Escola de Música

OA Mitjans de comunicació

IDETSA

Llastres Serveis Municipals, S.L.

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

Pressupost consolidat de Despeses

Ajuntament

OA Turisme

OA Llar d'Infants

OA Escola de Música

OA Mitjans de comunicació

IDETSA

Llastres Serveis Municipals, S.L.

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

Pressupost consolidat d'Ingressos

Ajuntament

OA Turisme

OA Llar d'Infants

OA Escola de Música

OA Mitjans de comunicació

IDETSA

Llastres Serveis Municipals, S.L.

El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar el 22 de desembre els 
pressupostos del consistori per 
l’exercici econòmic de 2011, 
amb els vots a favor de CiU i 
ERC, l’abstenció del PSC i el 
vot en contra de l’Entesa FIC.
El pressupost de l’Ajuntament 
pròpiament dit ascendeix a 
16.846.553, 75 euros i és un 
7,5% inferior al de l’any ante-
rior. El 26,83% dels ingressos 
seran destinats a inversions. 
Entre aquestes, el regidor 
d’Hisenda, Joan Carles Vidal, 
ha destacat com a principal 
novetat la creació d’una par-
tida de 308.000 euros, per fer 
un Pla d’Ocupació Munici-
pal; i també les subvencions 
destinades a rehabilitacions 
de façanes i teulades amb un 
import de 100.000 euros; la 

rehabilitació de les façanes de 
l’hospital gòtic de l’Hospitalet 
(200.000 euros); els diners des-
tinats a  atencions benèfiques i 
assistencials (dels 60.000 euros 
de l’any 2010 s’ha passat als 
70.000 euros);  una partida 
de 790.000 euros per ajudar a 
què es faci una residència de 
la 3a edat i la total externalit-
zació de la jardineria. També 
es donaran ajuts a les empre-
ses locals per a la contractació 
d’aturats (més informació al Vi-
ver d’empreses).
Les arques municipals apor-
ten fons als pressupostos de 
diversos organismes que de-
penen del consistori. Amb 
aquestes aportacions, el pres-
supost global consolidat de 
l’Ajuntament puja a un total de 
18.480.578,80 euros.

Nova 
partida de 

308.000 
euros per 

donar 
feina als 

aturats del 
municipi

Davant l’actual situació de 
crisi econòmica i els alts 
índexs d’atur registrats a 
tot el país, l’Ajuntament 
ha programat per al 2011 
la realització d’aquest pla 
per fomentar la contracta-
ció temporal d’aturats/des 
residents al municipi, ins-
crits al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, per tal de re-
forçar actuacions a zones 
públiques, manteniment 
de mobiliari urbà, neteja 
d’espais públics i naturals 
i suport administratiu per 
terminis de 3 a 6 mesos a 
jornada completa.
El 18 de febrer va finalitzar 
el període de presentació 
de sol·licituds i al llarg de 
l’any, i en funció de les 
necessitats que hi hagi, 
l’Ajuntament anirà contrac-
tant personal. Per fer-ho, 
tindrà en compte criteris 
de selecció objectius, com 
ara: el currículum profes-
sional, la situació d’atur 
(durada i prestacions), les 
càrregues familiars, el fet 
de pertànyer a col·lectius 
amb dificultats per a la in-
serció laboral, etc.

Pla d’Ocupació 
Municipal

Un pressupost marcat pel 
foment de l’ocupació local

PRESSUPOST GENERAL 2011
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Les noves naus, a 
ple rendiment

Les naus construïdes al costat del viver d’empreses ja es-
tan totalment operatives. Això significa que els membres 
de la brigada municipal han traslladat tota la seva activitat 
a aquestes noves instal·lacions.
 Abans  aquests treballadors tenien els seus magatzems 
dispersos: a la zona del dipòsit d’Hifrensa, on s’està cons-
truint la biblioteca pública i teatre-auditori; i a la zona de 
l’estació de trens, que ara només s’utilitzarà per casos pun-
tuals i en el futur acollirà habitatges de protecció oficial.
La nova construcció consta de 2 magatzems: un de 1.477 
m2, dividit en 2 naus, on es guarda la maquinària munici-
pal, els estris i productes de jardineria, d’obra i de neteja 
de la via pública  i, en general, el material voluminós de la 
brigada i dels patronats municipals. I un altre magatzem de 
774 m2, distribuït en 4 naus (per la pintura, la fusteria, les 
taules, cadires i escenaris; i el material elèctric); i un edifici 
pel personal, que compta amb un menjador, un magatzem 
per a la roba de treball, una oficina amb sala de reunions, 
uns vestidors i uns lavabos amb dutxes.
A més, hi ha espai per aparcar i rentar els vehicles i màqui-
nes municipals; i per fer el manteniment de les guinguetes 
de les platges; i un dispensador de gasoil. També, un petit 
magatzem pirotècnic per als Diables de l’Hospitalet.

Les 
dependències 
de la brigada 

municipal 
es troben 

concentrades 
ara al polígon 

industrial

Es potencia la seguretat 
als parcs infantils 
L’Ajuntament ha arranjat el terra de diversos parcs infantils del munici-
pi: de 3 de l’Hospitalet (situats al costat del pavelló cobert, a la Plaça 
Berenguer d’Entença i a la Plaça de l’Almadrava), d’1 de Vandellòs (el 
del costat del poliesportiu) i d’1 a Masriudoms (l’adjacent a la piscina 
municipal).
El resultat és que un terç d’aquests parcs és ara de cautxú. ‘Per la seva 
elasticitat, tenacitat i impermeabilitat aquest material és més net i se-
gur per la canalla’, ha argumentat el regidor Brauli Conejo.
El consistori també posarà cautxú al parc infantil de Masboquera, al de 
la Plaça de la Llum de l’Almadrava i al parc de la Urbanització Infant, 
on hi ha la pista de ciment.

foto: Beatriz Higueras

fotos: Beatriz Higueras
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Medalla centenària 
per al Martí Margalef

Més de 15.000 
euros, recaptats 
per la Marató 

L’enhorabona pels 
nomenaments!

Aquest veí de 
Vandellòs va 

rebre un emotiu 
homenatge 

Càrites reparteix aliments a 
una cinquantena de famílies 
Càrites Parroquial de l’Hospitalet de l’Infant i Càrites Parroquial de 
Vandellòs han repartit aquest Nadal uns lots de menjar especials a 
les famílies més necessitades del municipi: una quarantena en el cas 
de l’Hospitalet; i 7, en el cas de Vandellòs, que també compleixen 
els criteris establerts pels serveis socials del consistori i reben un lot 
de menjar cada 15 dies.
Ambdues entitats han agraït la tasca que realitzen els voluntaris 
i la solidaritat de molts ciutadans que han col·laborat en la cam-
panya de recollida d’aliments, així com de l’Ajuntament, del Banc 
d’Aliments de Reus i de la Unió Europea. A la fotografia podeu 
veure els lots que es van repartir a l’Hospitalet.
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foto: Jordi Marcó

foto: Eduard Margalef

En Martí Margalef Rovira va tenir el passat 27 de 
desembre una festa d’aniversari de primera. I és que 
aquell dia va estar envoltat de molts familiars i amics 
que van voler participar en el seu homenatge, pro-
mogut per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la 
Generalitat i l’Associació de Jubilats de Vandellòs.
Durant l’acte institucional, Margalef va rebre un 
regal de mans de l’alcalde Josep Castellnou; una 
placa commemorativa, de mans del president de 
l’associació, Jaume Castellnou; i la Medalla Cen-
tenària de Benestar Social i Família, que li va lliu-
rar l’adjunta d’aquest departament de la Generalitat, 
Isabel Solà. 
En Martí va néixer a Masboquera el 27 de desem-
bre de 1910. L’any 1945 es va casar amb la Teresa 
Pla Escoda i junts van establir la seva residència a 
Vandellòs. Fins la seva jubilació va treballar de pa-
gès, manobre i treballs forestals. Actualment viu feliç 
amb la seva dona, la seva filla Maria Teresa, el seu 
gendre Florián i el seu únic nét, en Manel. 
Per molts anys!

Margarida Gil Domènech, filla de Van-
dellòs, ha estat nomenada recentment 
directora del Gabinet Jurídic del De-
partament d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya. Gil és ad-
vocada i ha desenvolupat la seva tas-
ca professional en l’àmbit de la gestió 
i assessorament a les administracions 
publiques.
D’altra banda,  Jaume Carrera ha estat 
escollit nou president de la Federació 
Empresarial d’Auto-transport de la Pro-
víncia de Tarragona (FEAT). Carrera, 
que fa més de 30 anys que es dedica al 
sector del transport públic, és propie-
tari de l’empresa Jaime Carrera, S.A., a 
l’Hospitalet de l’Infant.

Els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant han demostrat novament que 
són molt solidaris, amb motiu de la 
celebració de la Marató de TV3. Prova 
d’això són els diners que han recap-
tat per aquesta iniciativa, en aquesta 
darrera edició centrada en les lesions 
medul·lars i cerebrals adquirides: 
9.311, 31 euros a Vandellòs; i 6.480 
euros a l’Hospitalet de l’Infant.
Per aplegar aquesta quantitat, les en-
titats locals, els centres educatius i 
l’Ajuntament van organitzar a finals 
d’any un gran nombre d’actes. Els or-
ganitzadors de les activitats han donat 
les gràcies a tots aquells que hi van 
col·laborar. Felicitats!
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El passat 25 de febrer es va celebrar la 11º Nit empresarial 
CEPTA, durant la qual dos veïns de l’Hospitalet de l’Infant, 
l’Esther i l’Alfons Tejero Farnós, propietaris de l’ empresa Al-
fonso Tejero e hijos, van rebre de mans de ses majestats els 
Prínceps d’Astúries  el guardó d’ empresa familiar 2010. Un 
guardó amb què es reconeix la trajectòria d’aquesta empresa 
dedicada al subministrament de materials per a la construc-
ció des de 1962, i dirigida directament per la família.   

L’Ajuntament ha comprat una nova màquina escombradora 
per netejar els carrers de l’Hospitalet, del polígon industrial 
i de les urbanitzacions. Té el doble de capacitat d’aigua que 
la que tenia el consistori per netejar tot el municipi i disposa 
d’un sistema de llança que permet netejar amb aigua a pres-
sió les voreres.
L’antiga màquina s’encarrega ara de Masriudoms, Masbo-
quera i Vandellòs.

Guardó empresarial per a la família Tejero Es reforça la neteja viària 

Bon estat de la 
seguretat al municipi

foto: Beatriz Higuerasfoto: Estrella Botello

foto: Beatriz Higueras

Actualitat

El 25 de gener es va celebrar la Junta 
Local de Seguretat, a la qual hi van as-
sistir l’alcalde, Josep Castellnou; la re-
gidora de Seguretat Ciutadana, Mònica 
Boquera; el sergent en cap de la Policia 
Local, Jordi Jiménez; l’intendent dels 
Mossos d’Esquadra, Jaume Giné; i la 
sots-inspectora cap de la Comissaria de 
Districte de Cambrils, Núria Roca.
Durant aquesta reunió es va parlar de 
l’estat actual de seguretat al municipi i 
dels resultats de la Policia Local corres-
ponents a l’any 2010, respecte els fets 
delictius/faltes.
Així, segons dades de la Policia Local, 
n’hi va haver 14 detinguts, la meitat dels 
quals a l’agost, que és quan la població 
es duplica o triplica, i la majoria va ser 
per petits robatoris.
Els agents van dedicar bona part del seu 
temps a les tasques assistencials, és a dir, 
a tenir cura i atendre a la ciutadania. Va 
realitzar gairebé 600 actuacions, de ti-
pologia molt diversa: col·laboració amb 
altres cossos i forces de seguretat, i en 
els actes festius, ajuda als immigrants i 
als sense sostre, etc.
En l’àmbit de la circulació, la Policia Lo-
cal va fer prop de 170 actuacions, con-
sistents en la immobilització i retirada 
de vehicles de la via pública, l’ajuda a la 
confecció de ‘partes’ amistosos, alcoho-
lèmia positiva, etc. Al llarg del 2010 es 
van confeccionar més de 500 denúncies 
per infraccions a la normativa vigent, 
quasi totes per estacionaments en llocs 
prohibits.
A causa de la demanda del veïnat, cada 
vegada es porten a terme més diligències 
judicials per furts, robatoris, actuacions 
a petició de l’autoritat judicial, etc. L’any 
passat es van fer més de 420 atestats, per 

infraccions contra el patrimoni, contra 
les persones i contra la seguretat viària. 
Respecte a les intervencions relaciona-
des amb el medi ambient, cal assenyalar 

les 33 actuacions realitzades, sobretot 
controls per abocament il·legal de ru-
nes. També són remarcables les 13 ac-
tuacions contra la pirateria.

Es va dir a la Junta Local de Seguretat
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El Centre Tecnològic Mestral 
rep el visitant número 50.000 

El passat mes de febrer el Centre Tecnològic Mestral (Vandellòs 
I), va rebre la visita dels responsables de la companyia britànica 
Magnox South, que gestiona al Regne Unit centrals nuclears 
amb la tecnologia de reactors magnox -grafit gas-. Aquestes 
centrals actualment estan parades en espera de procedir, en 
breu, al seu desmantellament. 

Els responsables de Magnox South han realitzat la visi-
ta amb l’objectiu d‘obtenir informació sobre els processos i 
l’experiència d’Enresa a partir dels treballs de desmantellament 
i confinament del reactor de Vandellòs I, també grafit-gas. 
Enresa s’ha mostrat satisfet per la visita i està oberta a establir 
possibles col·laboracions en un futur amb Magnox South.

A l’esquerra, Carlos Pérez Estévez, director de la Instal·lació, fa entrega 
a Abundi Bordera, visitant 50.000, del netbook en presència de Luis 
Preciado, responsable de comunicació.

La companyia britànica Magnox South s’informa 
sobre els processos i l’experiència d’Enresa 

Els alumnes de INS Berenguer d’Entença, durant la realització del taller 
sobre gestió de residus radioactius.

El Centre Tecnològic Mestral va rebre el passat 14 de 
gener el visitant número 50.000 des que Enresa va obrir 
aquest servei el 1998 per informar sobre les activitats de 
desmantellament de l’antiga CN Vandellòs I. 

L’Abundi Bordera, estudiant de 2on de Batxillerat, es va 
convertir en el visitant número 50.000 del Centre Tec-
nològic Mestral, la qual cosa el va fer guanyador d’un 
netbook. Bordera va rebre la notícia amb sorpresa i ale-
gria de mans del director de la instal·lació, Carlos Pérez 
Estévez. 

Pel que fa a la importància de l’esdeveniment, Pérez Esté-
vez valora la xifra de visitants aconseguida, 50.000, com 
una “fita de la política de comunicació d’Enresa que posa 
molts esforços en la transparència i les relacions amb 
l’entorn on realitza les seves activitats “. De fet, l’institut 
que ha complert amb l’emblemàtica xifra ha estat l’INS 
Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant, que ha 
estat també obsequiat amb material per a nodrir la seva 
biblioteca. La seva cap d’estudis, la Lolita Domènech, ha 
agraït el gest i ha destacat el valor que suposa aquesta 
visita per “educar els nois, no només a nivell curricular 
sinó perquè conviuen cada dia amb la central desman-
tellada i és bo que coneguin tant la seva activitat actual 
com la seva història “.
L’espai d’informació de Vandellòs va arrencar les seves 
activitats poc abans que Enresa comencés els treballs de 
desmantellament, amb l’objectiu de donar a conèixer als 
municipis més propers com s’havien planificat les obres 
que anaven a suposar una activitat pionera tant a Espan-
ya, com a la resta del món, ja que no s’havia desmantellat 
fins a la data una central de dimensions industrials. En el 
primer any de funcionament el centre, llavors concebut 
com itinerant i ubicat en un camió, va rebre 2.036 vi-
sitants. Les xifres van pujar any rere any arribant a una 
mitjana de 4.000 visitants anuals. 
Prop del 80% de les visites corresponen a centres de Ba-
txillerat, formació professional i universitats, mentre que 

la resta de les visites procedeixen d’organismes oficials, 
mitjans de comunicació, empreses del sector i altres ins-
titucions.

Actualitat

Es diu Abundi Bordera 
i és estudiant de l’INS 
Berenguer d’Entença
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Les obres de construcció de la nova biblioteca pú-
blica i teatre-auditori de l’Hospitalet de l’Infant 
estan molt avançades. I és que ja falta poc perquè 
s’inauguri aquest nou equipament municipal, que 
es dirà ‘Centre Cultural Infant Pere’ i acollirà tam-
bé una sala polivalent d’usos culturals i un arxiu 
d’imatges. L’acte està previst pel dia 26 de març.

La Revista 11Actualitat

Compte enrere per la inauguració 
del Centre Cultural Infant Pere

Sortejos per promocionar 
el comerç local

Vandellòs II realitza la 17a aturada 
per recàrrega de combustible

La Gladys Velilla va guanyar el passat 
14 de gener un val de 500 euros per 
fer compres a les botigues del muni-
cipi. El sorteig d’aquest val va tenir 
lloc a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, 
dins de la campanya per promocio-
nar els establiments locals duta a ter-
me aquest Nadal per la Regidoria de 
Comerç, encapçalada per Francesc 
Blanch. Per participar-hi, els infants 
que van lliurar les seves cartes als 
patges reials, van rebre una butlleta.
Amb el mateix objectiu, la Unió de Comerciants  de l’Hospitalet va organitzar un 
altre sorteig pels seus clients. Els guanyadors van ser: Inés Fandós (1er premi, de 
500 euros), Gemma Álvarez (2n premi, de 250 euros), i Natale Vangoal (3r premi, 
de 250 euros).

La central nuclear Vandellòs II va desconnectar-se de la xarxa elèctrica el passat 
29 de gener per iniciar la 17a aturada per recàrrega de combustible i tasques 
de manteniment a la planta, que donarà pas a un nou cicle d’operació, de 14 
mesos. Durant l’aturada estan programades més de 7.000 ordres de treball entre 
les quals, a més de la renovació d’una part del combustible, les més significatives 
són la de substitució dels transformadors principals o la de neteja química del 
sistema de refrigeració de seguretat amb aigua dolça.
Hi participaran uns 900 professionals de 60 empreses, la majoria de les quals 
ubicades a l’àrea d’influència de la central. El cost associat a l’aturada per recà-
rrega de CN Vandellòs II s’estima en uns 20 milions d’euros.

foto: Beatriz Higueras

Els usuaris del Punt Òmnia de Vandellòs 
han estrenat 6 equips informàtics, grà-
cies a una subvenció que l’Ajuntament 
va sol·licitar al Departament de Benestar 
Social perquè els ordinadors que tenia ja 
eren vells.
Els primers en utilitzar-los han estat els 
membres de l’Associació de Jubilats de 
Vandellòs que estan participant en un 
taller d’iniciació a la informàtica que im-
parteix la dinamitzadora d’aquest servei 
d’accés a les noves tecnologies obert a 
tothom, Magda Marzo.
La idea del consistori és organitzar més 
tallers per diferents col·lectius i apropar 
així el Punt Òmnia de Vandellòs i també 
el de l’Hospitalet a la ciutadania.

L’edifici acollirà aviat 
la biblioteca pública i 

teatre-auditori
foto: Beatriz Higueras

L’Ajuntament dóna 
un impuls als 
punts Òmnia

foto: Eduard Margalef
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Això ha incrementat 
la seva qualitat i 

eficiència

El Servei d’Orientació Laboral ja és a la 
Xarxa d’Orientació Pública de Catalunya

L’Ajuntament 
ha atorgat ajuts 
a una desena 
d’emprenedors

fotografia: Nom Personafotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Persona

En Rafael Alcalde i el Sergio Callau, amics 
des de fa una vintena d’anys, van obrir un 
nou negoci al polígon industrial Les Tàpies I 
el passat 1 de juliol, amb el nom ‘Animala-
des’. La seva idea era crear ‘un supermercat 
del món animal’. I, a jutjar per la gran quan-
titat de productes que hi ha a les prestat-
geries d’aquest comerç, han aconseguit el 
seu objectiu. S’hi poden trobar pinsos i al-
tres aliments per animals,  així com comple-
ments i articles d’higiene per tota mena de 
mascotes; a més de productes de jardineria 
i llenya. Fins i tot, pinso vegetarià. ‘ A la gent li agrada que li aconsellin a l’ho-

ra de comprar. Per portar bé aquest negoci, 
se li han dedicar moltes hores, per formar-
se en la matèria i conèixer les necessitats 
dels clients; i ser molt servicial’, afirma en 
Rafael. També se li han de ‘posar moltes 
ganes’, sobretot al començament, per po-
sar en marxa el projecte, explica, tot recor-
dant la paperassa que van haver de fer. Per 
aquest motiu, rememoren l’ajut que els va 
proporcionar el Servei d’Assessorament als 
Emprenedors dels viver d’empreses (SAE). 
‘Ens va servir per situar-nos dins del mercat 
i decidir el volum de negoci’, diuen.

eMpRenedoRs
SAE: 977 820 820

Rafael Alcalde, a l’interior de la botiga.

‘Ser servicial és la máxima del 
comerç “Animalades”’

IDETSA, l’empresa municipal que vet-
lla pel desenvolupament econòmic, ha 
ampliat el Servei d’Orientació Laboral 
(SOL). Per fer-ho, s’ha integrat a la Xar-
xa d’Orientació Pública de Catalunya.
Això ha incrementat la qualitat i efi-
ciència del servei, perquè comporta 
un treball més coordinat amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). Així, 
per exemple, des del SOL es té accés ara 
als programes informàtics que s’utilitzen 
al SOC i als currículums actualitzats dels 
demandants de feina.
En formar part de la Xarxa, el SOL tre-
balla amb els anomenats itineraris 
personals d’inserció (IPI’s). La finalitat 
d’aquest programa, emmarcat dins del 

projecte impuls del SOC i el Fons Social 
Europeu, és proporcionar a l’usuari ei-
nes i instruments que li facilitin la seva 
inserció laboral afavorint les seves com-
petències personals i professionals. Gira 
al voltant de: l’atenció individualitzada 
(entrevista personal inicial, tutoria per-
sonalitzada per a l’ocupació i/o auto-
ocupació) i actuacions grupals.
Tots els usuaris que hi vulguin accedir 
han d’estar inscrits a les Oficines de 
Treball del SOC, i serà aquesta la que 
faciliti la seva incorporació al Servei. Els 
interessats poden trucar a IDETSA (977 
820 820) o bé enviar un correu electrò-
nic a ipi@idetsa.net , o també dirigir-se 
a l’OTG de Cambrils.

L’Ajuntament ha concedit aquest 
darrer any ajuts a la implantació 
de projectes innovadors i no-
ves activitats estratègiques per 
al municipi.  D’aquests ajuts 
se n’ha beneficiat  una dese-
na d’empreses, relacionades 
amb el sector tèxtil, de serveis, 
de distribucions publicitàries, 
d’informàtica, etc. El consistori 
ha destinat a aquestes subven-
cions uns 20.000 euros.
En aquests moments de crisi, 
aquests ajuts, que tornarà a do-
nar l’Ajuntament aquest 2011, 
tenen com a objectiu ‘impulsar 
la diversificació econòmica; do-
nar suport a l’emprenedoria; i fo-
mentar la generació d’ocupació 
mitjançant la contractació de 
veïns a l’atur’, ha explicat la re-
gidora de Promoció Econòmica, 
Mònica Boquera.

Economia i treball

foto: Beatriz Higueras
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, juntament amb quinze 
Patronats de diferents municipis del Camp de Tarragona (entre els quals, 
el de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), dos consells comarcals i PortA-
ventura van promocionar-se el passat mes de gener a la Fira Internacional 
de Turisme de Madrid (Fitur), dins de la marca Costa Daurada, gràcies al 
Conveni  Còrner. Aquest acord, que regula la participació conjunta i coor-
dinada de totes aquestes entitats en fires nacionals i internacionals, es va 
renovar el passat 14 de gener a la Diputació.

La Revista 13

Us presentem les noves 
associacions de joves:

S’ha creat 
una plaça 
de tècnic de 
Joventut

L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; el 
de Cambrils, Salou, i Mont-roig del Camp; i el presi-
dent de l’Estació Nàutica, Manel Basquens, van sig-
nar el 8 de febrer un conveni de col·laboració per 
fomentar el turisme nàutic. L’Estació desenvoluparà 
accions com jornades de portes obertes en cadascun 
dels municipis, suport a la dinamització de les bases 
nàutiques, accions comercials mitjançant el catàleg 
de producte, fulletons i pàgina web, assistència a fi-
res, viatges de familiarització, i venda de productes 
en els establiments socis de l’entitat; potenciació de 
la pràctica d’esports nàutics, implantació del carnet 
de soci simpatitzant a nivell provincial; i jornades 
de formació per les empreses associades.

Es renova el conveni 
amb l’Estació Nàutica

AMEH
“AMEH són les inicials de l’associació de mú-
sica electrònica de l’Hospitalet de l’Infant. Amb 
aquesta entitat neix un nou projecte local que 
intenta: Promoure les activitats musicals del 
municipi, donar suport als projectes relacionats 
amb la música electrònica, ampliar l’oferta mu-
sical en viu, donar oportunitats i facilitats als ar-
tistes locals, i donar publicitat al medi musical, 
artístic, cultural i esportiu.
En resum, la nostra finalitat es la d’organitzar 
diversos actes musicals, esportius i lúdics a 
l’Hospitalet”. 

Associació de Joves de Vandellòs
“La nostra voluntat com a associació és dir-li 
al jovent de Vandellòs que nosaltres vetllarem 
per ells, que lluitarem perquè es puguin cele-
brar festes i activitats al nostre poble i que no 
mirarem per cap altra cosa que pels seus inte-
ressos. No tenim cap afany de res, únicament 
volem mantenir al jovent unit i que el mateix 
esperit d’unió del que ens vam impregnar a 
les “barraques” de les Festes de Sant Roc de 
2010 perduri per molts anys més”.

L’Ajuntament ha creat 
una plaça de tècnic de 
Joventut amb un contrac-
te d’interinatge a jornada 
parcial. D’aquesta ma-
nera, la plantilla desti-
nada al departament de 
Joventut s’ha incremen-
tat, per tal de donar res-
posta a les necessitats del 
col·lectiu jove. Recordem 
que unes professionals 
s’encarreguen també de 
dinamitzar el Casal de Jo-
ves de Vandellòs i també 
de l’Hospitalet i d’atendre 
els usuaris.

Promoció conjunta a les fires 
nacionals i internacionals

Turisme / Joventut
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Ja tenim gespa artificial al 
camp de futbol de l’Arenal!

La Gala de l’Esport se celebrarà aviat

Àmplia oferta d’activitats al Club Nàutic

El judoca de l’Hospitalet de l’Infant, Pere Rivadulla, ha rebut un 
dels Premis d’Honor lliurats per la Fundació Privada Esport Català. 
L’entrega d’aquests guardons que atorga el diari digital Esport Cata-
là.cat a esportistes catalans, clubs, federacions i entitats per la seva 
contribució a l’esport català, va tenir lloc el 28 de gener a Terrassa

Instal·lacions Sabaté 
guanya la Copa d’hivern
El passat 21 de febrer es va jugar la final de la Copa de futbol 
sala sènior d’hivern de l’Hospitalet. Instal·lacions Sabaté va 
véncer Danza Kuduro per 6 gols a 4 i es va proclamar així 
campió d’aquesta copa. El passat mes de gener Danza Ku-
doro va guanyar la lliga regular d’aquesta categoria.
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Els esportistes la 
van estrenar el 29 

de gener

Esports

fotos: Beatriz Higueras

Amb la desfilada de les sec-
cions esportives del Club Es-
portiu l’Hospitalet de l’Infant 
i força vent va començar el 
passat 29 de gener la inau-
guració de la remodelació i 
la gespa artificial del camp 
de futbol l’Arenal.
A aquest acte hi va assistir 
gran part dels veïns, així 
com l’alcalde i els regidors 
de l’Ajuntament i repre-
sentants d’altres institu-
cions, com ara, el senador 
Josep Maldonado; el pre-
sident de la Diputació de 
Tarragona, Josep Poblet; i 
el president del Club Es-
portiu, Francisco Juárez.

Premi d’honor per al judoca de 
l’Hospitalet Piter Rivadulla

La Gala de l’Esport tindrà lloc el proper 15 d’abril, al pavelló cobert de 
l’Hospitalet. Aquest esdeveniment, organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports i les entitats esportives locals, servirà per reconèixer els èxits 
dels esportistes del municipi, així com la tasca dels tècnics i membres 
de les juntes esportives locals, les persones vinculades a les entitats i els 
col·lectius relacionats amb l’esport. Se celebra cada 4 anys.

L’agenda d’activitats organitzades pel Club Nàutic Hospitalet-Van-
dellòs (CNHV) per aquest 2011 està ben plena. Només cal mirar el 
calendari d’actes socials i regates i els cursos previstos per veure la 
varietat de propostes que us ofereix perquè hi participeu o assis-
tiu com a espectadors. Per a més informació, consulteu les pàgines 
web: www.cnhv.net i www.vandellos-hospitalet.cat 

foto: Miquel Pons
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Campanya per 
fomentar la 
recollida de l’oli 
domèstic

fotografia: Nom Persona

El CAP al teu servei
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S’ha netejat el barranc 
del Riu Llastres

A mitjans de gener es va netejar i 
desbrossar la llera del riu Llastres a 
l’Hospitalet de l’Infant. Concreta-
ment, el tram del barranc comprès 
entre el pont vell de la Via Augusta i el 
pont del ferrocarril. 
Això ha permès que aquesta zona per 
on la gent camina o circula amb bici-
cleta quedi lliure de la gran quantitat 
de brossa que acumulava i per tant, 
sigui més transitable; i alhora ha ser-
vit per prevenir incendis i plagues de 
rosegadors o altres problemes que po-
dien afectar la salut.

Els encarregats de dur a terme aquestes 
tasques van ser 4 dels 7 veïns del muni-
cipi que es trobaven en situació d’atur 
i van ser contractats per l’Ajuntament, 
mitjançant els Plans Extraordinaris 
d’Ocupació Local.

És una de les feines 
realitzades per 

diversos veïns que es 
trobaven a l’atur

Informació i consells sobre 
la violència de gènere

Recentment s’ha dut a terme al municipi la cam-
panya ‘El teu oli es mou’. L’objectiu d’aquesta 
campanya, promoguda pel Consell Comarcal 
del Baix Camp amb el suport de l’Ajuntament,  
ha estat impulsar la recollida selectiva de l’oli 
domèstic usat per tal de reduir la contamina-
ció de l’aigua i el sòl i les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle mitjançant la reutilització 
dels olis domèstics usats per a transformar-los 
en biocombustibles.
La campanya ha constat de diverses sessions in-
formatives i del repartiment d’un embut adapta-
ble a les ampolles de plàstic d’aigua o refresc.

foto: Beatriz Higueras

Què és la violència domèstica o de 
gènere?
És aquella que s’exerceix dins de l’àmbit 
familiar, quan una dona és maltractada 
o assetjada per la seva parella, tot i 
que també d’aquest tipus de violència 
en poden ser víctimes els homes. 
S’anomena també violència masclista 
pel fet que el masclisme és el concepte 
que de manera més general defineix les 
conductes de domini, control i abús de 
poder dels homes sobre les dones.

Quins tipus de violència masclista es 
podrien diferenciar?

Física•	 : Danys al cos que comporten 
ferides, fractures i fins i tot la mort.
Psicològica•	 : Actes o conductes de 
desvaloració, humiliació, por, etc. 

Sexual•	 : Imposició d’una relació sexual 
contra la voluntat (inclosa la inducció 
a la prostitució, l’exhibicionisme vers 
els nens, etc.)

Què es pot fer davant una situació de 
maltractament?

Explicar-ho a una persona de confiança •	
i demanar-li ajuda. 
Trucar al telèfon d’emergència: 016•	
Anar a un centre mèdic i demanar •	
que et donin l’informe mèdic del 
reconeixement que et facin. En cas 
d’agressions físiques, sense rentar-
se ni canviar-se de roba, convé anar 
a un centre sanitari d’urgències, 
demanar una revisió general i una de 
ginecològica, com també sol·licitar el 
certificat mèdic.

Anar als serveis socials i sol·licitar •	
informació sobre les ajudes, 
l’assessorament legal i psicològic i els 
tràmits que has de fer. 
Demanar informació sobre com posar •	
una denúncia i sol·licitar protecció 
policial. 

On hem de fer la denúncia?
Es pot fer a la Comissaria Superior o local 
de Policia, al Servei d’Atenció a la Dona, 
als jutjats de guàrdia i a les casernes de 
la Guàrdia Civil.

Victòria Garcia Masip
Col·laboradora ABS Vandellòs-Hospitalet 

foto: Eduard Margalef
foto: Beatriz Higueras

El Medi / Salut
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Les dones es fan 
amb el poder

Van celebrar 
diversos actes 

per Santa 
Àgueda

Una norantena d’inscrits, 
als cursos de català 

Ja teniu a la vostra disposició les noves agendes 
culturals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
Com ja és habitual, contenen una àmplia varietat 
d’activitats, com ara presentacions de llibres, obres 
teatrals, ‘L’hora del conte’, espectacles d’animació 
infantil, concerts, tallers de tot tipus, sardanes, ex-
posicions; així com convocatòries de diversos pre-
mis, com ara de fotografia, dibuix i pintura, etc.

Nova programació 
cultural per a tothom Una norantena de persones s’han matriculat als nous cursos de català 

que organitza a l’Hospitalet el Centre de Normalització Lingüística 
(CNL)  i l’Ajuntament. Els cursos del segon quadrimestre, que van 
començar el 21 i 22 de febrer i finalitzaran el 25 i 26 de maig, s’estan 
impartint a les Escoles Velles.

Els inscrits poden sol·licitar els ajuts que atorga l’Ajuntament per in-
centivar l’aprenentatge de la llengua catalana (subvenciona el 100% 
del preu de la matrícula pagada per a tots els cursos no gratuïts). Més 
informació al web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat

foto: Eduard Margaleffoto: Dora Anguerafoto: Natalia Pagan

foto: Eduard Margalef

foto: Eduard Margalef

foto: Eduard Margalef

La celebració de Santa Àgueda va estar 
marcada pel bon temps i per la desta-
cada participació en els actes tradicio-
nals que l’Ajuntament i diverses entitats 
locals van organitzar: el 5 de febrer, a 
l’Hospitalet; i el 6 de febrer, a Vandellòs 
i Masriudoms.
Després del seu pregó, el batlle Josep 
Castellnou va lliurar la vara del poder 
a les alcaldesses i les regidores d’aquest 
2011. Enguany, a l’Hospitalet va ser no-
menada alcaldessa la Conchi Fernández; 
i la Pilar Casanovas i la Carme Fusté, 
regidores. A Vandellòs, la Teresa Abante 

va ser nomenada alcaldessa; i la Tània i 
l’Àgueda Sanfeliu, regidores. I a Masriu-
doms, la Inés Gómez va ser proclamada 
alcaldessa; i la Maria Mercadé i la Nata-
lia Pagan, regidores.
També es va retre homenatge a les do-
nes més grans (a la Rosa Jaime Font, a 
l’Hospitalet; a la Filomena Brull, a Van-
dellòs; i a la Maria Vega Iribarren, a 
Masriudoms). I a Vandellòs, a més, a la 
‘dona’ més petita: la Clàudia Saladié. 
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Arxiu d’Imatges municipal!

Horaris 
d’obertura
Fins al mes de juny, els interessats 
en visitar aquest nou equipament 
poden fer-ho tots els caps de set-
mana, de les 10 a les 13 h; i de les 
16 a les 19 h. Per visitar-lo de di-
lluns a divendres, s’ha de dema-
nar cita prèvia, trucant a l’oficina 
de turisme (977 82 33 28). Per Se-
tmana Santa, en canvi, el Molí de 
l’Oli obrirà tots els dies.
A l’estiu també s’ampliarà l’horari 
d’obertura. L’Ajuntament també 
organitzarà visites guiades, amb 
cita prèvia; i diversos tallers.

Ja es pot visitar el Molí de Vandellòs
El centre d’interpretació de l’oli ‘El Molí de Vandellòs’ 
es va inaugurar el passat 16 de gener, en el marc de 
la Festa de l’Oli i enmig d’una gran expectació.  Prova 
d’això, és que es va omplir de gom a gom.

L’atractiu d’aquest nou equipament municipal no només 
recau en la interessant i completa col·lecció d’eines i 
maquinària del propi molí, sinó també en l’edifici que 
l’acull i el testimoni viu dels seus moliners i cooperativis-
tes, i en la seva vinculació amb el territori. 
Amb la seva obertura, l’Ajuntament ha volgut ‘potenciar 
i ampliar l’interès turístic i cultural del municipi; i alhora 
promoure l’educació, divulgació i el coneixement públic 
de les formes de vida que durant temps han format part 
de la vida quotidiana del Baix Camp’, ha dit la regidora 
de Cultura, Maite Boquera.

Per Setmana Santa estarà 
obert tots els dies

La Sala Infant Pere de l’Hospitalet acollirà al setembre una 
exposició fotogràfica promoguda per ENRESA i l’Ajuntament 
i produïda per Iniciatives Mediterrànies de Comunicació 
(IMC). Es tracta d’una mostra sobre la vessant humana de 
la construcció de la central nuclear Vandellòs I i les seves 
repercussions socials, que contindrà les imatges del fons 
d’Hifrensa que Enresa donarà al consistori per completar el 
futur Arxiu d’Imatges municipal.
Per enriquir aquest arxiu, l’Ajuntament fa una crida a la ciu-
tadania perquè col·labori amb el seu material gràfic vinculat 
a aquesta època (principis dels 70). El consistori es farà cà-
rrec del seu tractament (els veïns poden cedir les fotografies 
o deixar- les perquè siguin digitalitzades).

Més de 300 persones van assistir a la VII la Festa de l’Oli de 
Vandellòs, que es va celebrar a la cooperativa agrícola després 
de la inauguració del centre d’interpretació. L’esmorzar popu-
lar va ser tot un èxit!.

foto: Eduard Margalef
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foto: Rafael López-Monné
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Elaboració prèvia:
Prèviament a la confecció del pastís,  fem 
una barreja de maionesa i tomàquet fregit 
de pot, aconseguint el color de “salsa ro-
sa”; i al mateix temps bullim un ou.

Preparació del pastís:
Fem un primer pis amb la base de tres lles-
ques de pa, i ho cobrim tot amb la barreja 
prèviament preparada, afegint  una capa 
de salmó fumat.
Repartim la barreja per les dues bandes 
de tres llesques més de pa, per fer el se-
gon pis.
Un cop col·locat el segon pis, hi escam-
pem per sobre el succedani de caviar i l’ou 
dur rallat.

Ho tapem tot amb  un altre pis de pa, sucat 
amb la barreja pels dos cantons, i cobrim 
tot el pastís amb salmó fumat, tal com es 
veu a la fotografia.
Consells:
Utilitzar una espàtula per repartir correcta-
ment la barreja.
La salsa de tomàquet no s’ha de fregir, i 
s’ha de posar molt poca quantitat.
Tot ha d’estar fred. 
Al finalitzar el pastís, l’hem de cobrir amb 
paper transparent per donar-li forma i 
l’hem de col·locar a la nevera, fins l’hora 
de servir-lo. 
Per tallar el pastís, cal utilitzar un ganivet 
de serra.
Molt bon profit!

Pastís de salmó
Ingredients (depenent de la grandària del pastís): 

Elaboració:

• Pa de motlle sense crosta
• Maionesa
• Salsa de tomàquet fregit de pot

• Salmó fumat
• Succedani de caviar 
• Ou dur

Cuinera: Maria Lluïsa Nomen Castellnou.
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L’entitat Càrites Parroquial de Van-
dellòs  es defineix com ‘un grup 
molt ben avingut’. Potser aquest és 
el secret del seu bon funcionament. 
En qualsevol cas, només cal visitar 
el local de què disposa ara al Cen-
tre Assistencial per adonar-se que el 
repartiment d’aliments als mes ne-
cessitats que fa cada 15 dies està 
molt ben organitzat. En Jaume Ar-
bós és l’encarregat d’anar a buscar 
cada dimarts al matí els productes 
alimentaris al Banc d’Aliments si-
tuat a Reus. Oli, tomàquet, cereals, 
ous, carn, iogurts, arròs, pastissos, 
etc. són apilats i ordenats a diverses 
prestatgeries i després distribuïts en diversos lots desti-
nats a les 7 famílies del poble que compleixen els requi-
sits establerts pels serveis socials del consistori.

Aquestes famílies reben també productes procedents de 
la Unió Europea, com ara llet, llet en pols i farinetes pels 
nadons; pasta, sucre, sucs, etc., 4 cops a l’any. Són arti-

cles amb una data de caducitat 
més llunyana, explica la direc-
tora de Càrites, tot precisant 
que les dates de caducitat són 
sempre orientatives i que els ali-
ments que es donen es troben 
sempre en bon estat. D’aquesta 
tasca  de repartiment, Càrites 
de Vandellòs fa que se n’ocu-
pa un any i mig, perquè abans 
no existia aquesta necessitat. 
De fet, des del seu naixement 
s’ha consagrat a recollir roba, 
joguines i tota mena d’articles 
útils (llençols, mantes, estris 
de cuina, productes de nete-

ja, mobles, etc.) per a les cases d’acollida de Càrites 
Diocesana de Tortosa.

Per totes les causes, l’entitat ha comptat sempre amb 
la col·laboració de la ciutadania i de l’Ajuntament. 
‘Vandellòs és un poble molt solidari’, afirma molt 
orgullosa dels seus veïns.

Càrites Parroquial de Vandellòs Presidenta: Francisca  Marga-lef (la Cisqueta)
Tresoreres: Montserrat Escoda i Adelaida Auví
Vocals: Maria Glòria Vernet, Susanna Arbós i Tere Vernet
Col·laboradors: Jaume Arbós, Nuri Sabaté, Maria Altés, Agus-tina Auví i Dolores Vernet.

Contacte: Telèfon: 977 82 40 97. Adreça de correu electrò-nic: arbosmargalef@hotmail.com
Objectius: La principal finali-tat d’aquesta entitat és ajudar els altres.

Principals activitats: Reparti-ment d’aliments a les persones més necessitades del poble; participació en diferents cam-panyes de recollida de diver-sos productes per les cases d’acollida de Càrites Dioce-sana de Tortosa; col·laboració en campanyes de recaptació d’aliments promogudes pel Banc d’Aliments de Reus en grans magatzems comercials; organització de crides puntu-als per demanar certs articles de primera necessitat i diners per aquells als quals els fa falta (per exemple, per als afectats per catàstrofes naturals).
Any de fundació: Fa una vin-tena d’anys.
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Nova temporada de 
‘Memòries’ i ‘Benvinguts’

Canvis en la programació 
radiofònica dels caps de 
setmana
Des del passat mes de febrer, l’emissora municipal ha can-
viat la graella de programació els dissabtes i diumenges. Així, 
ara Ràdio l’Hospitalet dedica els dissabtes estrictament a la 
música i incorpora nous espais musicals.
Els diumenges, en canvi, són dies en què compagina la mú-
sica amb els magazins. Podeu escoltar programes com: ‘Sar-
dana viva’, el resum setmanal de ‘El quiosc’;  ‘Havaneres 
vora la mar’, ‘Para que no me olvides’, ‘Coloma: Passió i co-
pla’, ‘Mundo misterioso’, els espais produïts conjuntament 
per la Ràdio i la TVV, etc.

Nou telèfon de SECOMSA AIGÜES
SECOMSA AIGÜES S.L. posa a disposició dels clients un nou 
telèfon de contacte perquè puguin comunicar de forma gratuïta 
qualsevol avaria. Aquest telèfon és el 900 30 40 70. Aquesta em-
presa és la que s’encarrega de gestionar el servei d’abastament 
d’aigua i de manteniment del clavegueram al municipi.

Trobareu tota la informació local a:

www.vandellos-hospitalet.cat

Xavier Pascual (nascut a Barcelona el 8 
de març de 1968) va assumir el càrrec 
d’entrenador del FC Barcelona Borges 
d’handbol el 9 de febrer de 2009. Des-
prés de 3 anys i mig com a tècnic aju-
dant del primer equip, va agafar-ne les 
regnes. Pascual va visitar recentment les 
instal·lacions esportives municipals per-
què té previst organitzar un campus per 
infants aquest estiu. Ja n’ha organitzat 
alguns al municipi.

Les entrevistes de la ràdio
Xavier Pascual , 
entrenador del FC Barcelona Borges

fotografia: Nom Persona

Vostè va ser porter del Barcelona. És ne-
cessari conèixer l’esport des de dins i prac-
ticar-lo per ser entrenador?
Tot i que no dic que una cosa estigui lligada 
amb l’altra, crec que ajuda molt. El  saber 
patir i  estar en situacions molt complicades 
en altres clubs, et facilita entendre el bé que 
estàs on estàs.

Aleshores sap que possiblement l’en-tre-
nador no està sempre ben vist. Recorda si 
quan era jugador tenia alguna crítica di-
recta a l’entrenador? 
Sí, sí.

I pensa que li pot passar el mateix, que pot 
ser criticat?
Sí, però ho porto molt bé... La qüestió és que 
dintre d’un col·lectiu hi ha d’haver una cer-
ta  disciplina, i el que s’ha de tenir clar és 
que l’objectiu ha de ser comú  i  col·lectiu i 
i ha d’estar per sobre de tot. L’objectiu prin-
cipal és guanyar i de vegades cal fer coses 
que potser no s’entenen  i que  es valoren 
des de fora sense tenir tots els coneixements 
per poder-ho fer. Els entrenadors sabem que 
la nostra feina és valorada constantment per 
tothom, que aquest fet va lligat a la nostra 
feina, així que, cap problema.

Però això passa menys que al món del fut-
bol?
Sí, evidentment passa menys. Jo encara tinc 
cabell, mentre que al Pep Guardiola se li 
ha anat caient... El futbol és l’ esport rei i 
el bàsquet, el segon; però nosaltres, amb 

l’handbol, no  deixem d’estar al Barça i es-
tant al Barça ningú entén que perdis.

Per això es més que un club?
No, no només per la tasca esportiva, sinó 
perquè té uns valors afegits a la societat ca-
talana que són importantíssims per a tots els 
catalans. 

Si jo li dic Xavier O’Callaghan, què li ve 
al cap?
Un gran amic, per sobre de tot. El Xavi i 
jo ens coneixem des de fa molt de temps, 
jugàvem junts al mateix equip:  jo, al juve-
nil; i ell, al cadet; i tenim molt bona relació, 
dins i fora del món esportiu.

Aquesta relació es el motiu pel qual ha 
escollit l’Hospitalet de l’Infant per fer una 
estada campus?
Ara he de dir que sí i deixar bé al Xavi, 
oi? Je, je. Jo sé que el Xavi va fer un cam-
pus amb el Ricard Torquemada fa uns 
anys, quan jo portava la coordinació de 
les bases.  Vam baixar un dia, vam veure 
les instal·lacions i  el club va decidir fer 
el campus d’handbol aquí. I el vam fer 
en aquest municipi no perquè el Xavi fos 
d’aquí, sinó perquè les instal·lacions són 
les adients.

La Televisió de Vandellòs (TVV) ha encetat una nova tempo-
rada  dels seus programes de producció pròpia, anomenats 
‘Memòries’ i ‘Benvinguts’ i presentats pels veïns del municipi 
Paco Gil; i Xavier Pardina, respectivament.
L’emissió de la segona temporada de tots dos espais va co-
mençar el passat mes de febrer: dimecres, a les 20.30 h; i 
dijous, a les 22.30 h. Els cap de setmana es poden tornar a 
veure.



MaRç de 201120 MaRç de 201120 Serveis

NAIXEMENTS

Biel Bartolomé González ...............17/12/2010

Anas Tahtah Toumi ........................24/12/2010

Marta Llorens Mendi .....................02/01/2011

Santi Bes Lanceta ...........................05/01/2011

Yousra Ghaddari ............................12/01/2011

Darwin Alejandro Llumiquinga Aconda ........... 
.......................................................14/01/2011

Miquel Ángel Hernández-Capalleja Casado 

...................................................... 14/01/2011

Ton Hernández Sánchez ................19/01/2011

Martí Escoda Castellnou ................21/01/2011

Jem Vernet Guerrero .....................27/01/2011

Paula Caba Hinojosa ......................28/01/2011

Daniela Canet Rosado ...................29/01/2011

Houyam Chari ...............................03/02/2011

Izan Saiche Pérez ...........................05/02/2011

Aitor Menarguez Cantón ..............14/02/2011

Gabriela Rojas Yucra ......................18/02/2011

Maria Barberà Hanner ...................21/02/2011

MATRIMONIS

Dionisio Santos Lopez i  Raquel Bonilla Duran
.......................................................14/02/2011
Oscar Pino Vandellos i Fatima Arbós Margalef  
.......................................................30/12/2010

DEFUNCIONS

Ramón Juan Vallverdú Trafi ...........17/12/2010

Mercedes Torredeflo Turmo ...........20/01/2011

Josefina Domènech Vernet............28/01/2011

Jose Luis Jiménez Miro ..................03/02/2011

Josefa Gil Isern ...............................05/02/2011

Dolores Ortiz Martinez ..................19/02/2011

José Bravo Gago  ...........................03/03/2011




 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 








































































































































































































































































































































































































 


• 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

POBLACIÓ

L’Hospitalet de l’Infant   ................................ 4.840

Vandellòs   ....................................................... 952

Masriudoms  .................................................... 146

Masboquera  ..................................................... 74

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

Total ............................................................ 6.064

Dades actualitzades 01 / 03 / 2011

RE*  06.15 06.51 07.01 07.21 08.35

RE 07.48 08.27 08.37 08.56 10.05

CE 09.18 09.56 10.05 10.32 11.35

RE 10.45 11.26 11.36 11.56 13.05

CE 13.24 14.00 14.08 14.28 15.35

CE 15.54 16.29 16.39 16.58 18.05

CE 17.25 17.59 18.11 18.30 19.35

CE 18.03 18.37 18.46 19.12 20.35

CE 18.50 19.26 19.37 19.57 21.05

CE 19.12 19.59 20.11 20.39 21.40

RE 19.36 20.16 20.33 21.00 22.05

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 11.49

CE 11.03 12.06 12.23 12.32 13.12

CE 13.33 14.34 14.51 15.01 15.42

CE 15.03 16.06 16.25 16.40 17.20

CE 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 21.00 21.13 21.51

CE 21.03 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 i www.renfe.es   Horaris vàlids des del 19/12/2010

  * No circula els diumenges ni el 24/06, 11/09, 12/10, 1/11, 6 i 8/12.
** No circula els diumenges ni els dies 22,23 i 25/04; 13, 24 i 25/06; 15/08, 24/09, 12/10, 
1/11 i 6 i 8/12

Horari de trens

Horari d’autobusos

Telèfon d’interés

Demografia

Població

Autobús municipal

Contacta amb l’Ajuntament

Autocars Hife • www.hife.es • Informació 902 119 814
Autocars Plana - Línia Tivissa-Reus • www.autocarsplana.com • Informació 977 214 475

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)
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fotografia: Nom Persona

Fotogaleria

foto: Tere Coll

Un Nadal ben aprofitat

Els Reis Mags 
a Masboquera.

Els Reis Mags 
a Masriudoms.

El XIII Pessebre 
Vivent de Castelló.

Cantada de nadales a l’Hospitalet.

L’Home dels 
Nassos a 
Vandellòs.

Cursa de 
vehicles sense 

motor.
foto: Teo Castillo

foto: Tere Coll

El pessebre de 
Brauli Conejo a la 
Torre.

foto: Tere Coll

foto: Eduard Margalef
foto: Eduard Margalef

Animació al carrer impulsada per 
la Regidoria de Comerç.

foto: Marta Hernández

foto: Eduard Margalef
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fotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Persona

Altres imatges d’interès

Actes per la Marató de TV3

foto: Remi MargalefLa calçotada de Vandellòs.

Taller de 
cuina per 
joves a 
l’Hospitalet

foto: Eduard Margalef

Nova Junta 
Rectora del 
CCERV.

foto: CCERV

foto: Jordi GilEsbojarrat Pessebre 
Vivent de l’Aula de 
Teatre de Vandellòs.

Partit de futbol organitzat per l’Escola Valdelors foto: Escola Valdelors

foto: Jordi MarcóFesta al Casal d’avis de l’Hospitalet.Els Pastorets del S.XXI a l’Hospitalet. foto: Eduard Margalef
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Carnaval a l’Hospitalet

Carnaval a Masriudoms

Carnaval a Vandellòs

foto: Eduard Margalef

foto: Eduard Margalef

foto: Tere Coll

foto: Tere Collfoto: Eduard Margalef

foto: Ángela Anguerafoto: Ángela Anguera

foto: Eduard Margalef
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