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L’actuació més important que ha d’exercir qualsevol
tipus d’administració al llarg de l’any és l’aprovació
dels pressupostos, ja que aquests són el reflex del que
ha de ser l’obra de govern durant l’any següent.
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Formalment, aquesta tasca es realitza durant el
darrer trimestre de l’any i en els comptes es recullen
les diferents iniciatives de totes les regidories i grups
polítics. En el nostre cas, també hem intentat comptar
amb el suport de les diferents entitats locals, per això ens hem reunit amb elles
i hem definit criteris objectius per tal de realitzar les aportacions necessàries,
obligant-nos a fixar una programació anual i defugir improvisacions.
Els nous pressupostos, sobre els quals us informarem detalladament en la
propera revista, fixen les seves prioritats en l’atenció social i cultural. Per aquest
motiu, hem augmentat sensiblement les aportacions municipals als centres
de dia i a les entitats que realitzen una activitat continuada. També hem
incrementat significativament l’aportació al Pla d’Ocupació Municipal atesa la
gravetat de la situació econòmica; i la subvenció a la llar d’infants i a l’escola
de música ja que cal assenyalar que la Generalitat no realitzarà cap tipus
d’aportació als centres de dia i ha disminuït les aportacions a la llar d’infants i a
l’escola de música.
Aquestes actuacions es faran, a diferència d’altres poblacions, mantenint la
plantilla municipal, i tot plegat no impedeix que s’inverteixi en les obres que
s’han iniciat de forma anticipada o començaran a curt termini, així com en altres
obres que pretenen afavorir les petites empreses locals.
Amb aquestes iniciatives esperem que els tradicionals desitjos de pau i solidaritat
que acostumem a tenir aquests dies respecte l’any nou es facin realitat per a
tots.
Bones Festes!

SUMARI
El Tema
3 ________________
Opinió
4 ________________
Episodis històrics
5 ________________
Actualitat
6-11 ________________
Economia i treball
12-13 ________________
Joventut
14 ________________
Esports
15 ________________
El Medi
16 ________________
Cultura
17-18 ________________
Cuina i Entitats
19 ________________
Serveis
20 ________________
Comunicació
21 ________________
Fotogaleria
22-23 ________________
Foto històrica
24 ________________

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

L’equip de govern

Àlex Marfull
Blanch (FIC)
1er Tinent
d’Alcalde. Regidor
de Turisme,
Comerç, Consum i
Platges; i d’Obres i
Serveis

Àngels Pérez
Sánchez (PSC)
2a Tinent d’Alcalde.
Regidora de
Cultura, Patrimoni
i Comunicació; de
Joventut; i de Festes

Cristina Borràs
Margalef (PSC)
3a Tinent
d’Alcalde. Regidora
d’Ensenyament, de
Salut i de Benestar
Social

Joaquim Gracia
Roca (PSC)
4t Tinent d’Alcalde.
Regidor d’Hisenda
i d’Administració; i
de Medi Ambient

Miguel Ángel
Garcés Cano (PSC)
Regidor d’Indústria
i Energia; i
d’Ocupació i
Emprenedoria

Pilar Morales
Suárez (PSC)
Regidora d’Esports;
i de Seguretat i
Protecció Civil

Braulio Conejo
Gutiérrez (CiU)

Esteve Sirisi Vidal
(CiU)

Jordi Borràs
Margalef (CiU)

L’oposició

Mònica Boquera
Castellví (CiU)

Assumpció
Maria Teresa
Castellví Auví (CiU) Boquera
Domènech (CiU)

La dita
“Tal faràs, tal trobaràs”

La Revista

El Tema

Entrevista a Àngels Pérez, 2a Tinent d’Alcalde
En aquests moments deu haver estat molt
ocupada preparant la nova programació
cultural...
Sí, és un procés complex. Per això en lloc de
tancar tot el programa del 2012, hem optat
per programar per temporades. D’aquesta
manera, podem organitzar-nos més fàcilment, treballar d’una forma més acurada, i
estar oberts a afegir-hi noves propostes que
puguin sorgir al llarg de l’any.

La nova programació
cultural tindrà un
caràcter didàctic

Per què es caracteritzaran aquests programes culturals trimestrals?
Pel seu caire didàctic, de qualitat i a l’abast
de tothom. Per exemple, oferirem dues obres
basades en Shakespeare que s’acompanyaran d’activitats complementàries. I volem
dedicar l’estiu a les exposicions, als concerts
i a un cicle de música. Hem de diferenciar-nos de la resta de poblacions i aconseguir
que la nostra oferta tingui una major projecció exterior.
Ens pot avançar quines seran les principals
novetats?
A principis de l’any que ve engegarem una
programació de cinema, a preus assequibles, a l’Auditori de Vandellòs, amb la col·
laboració del CCERV; i al Centre Cultural
Infant Pere de l’Hospitalet. Perquè això sigui
possible, adequarem tècnicament aquests
dos espais. A més, a l’Hospitalet organitzarem a través de l’Associació de Música
Alternativa (AMA) un Cine Club, on tindran
cabuda pel·lícules d’autor i de temàtiques
diverses.
Una altra de les novetats serà el servei d’informació i venda d’entrades via Internet que
brindarem sense incrementar-ne el preu. Els
usuaris d’aquest servei podran reservar els
seients i rebran, a més, informació detallada
de la programació als seus correus electrònics. Aquest servei també es podrà utilitzar
per comprar els tiquets
d’altres actes com ara la
fideuà de Sant Roc, el sopar medieval, etc. També
oferirem abonaments.

Com a regidora de Cultura, Patrimoni,
Comunicació, Joventut i Festes, Àngels
Pérez té un gran volum de feina. El treball, però, no l’espanta, perquè els assumptes que tracta ara a l’Ajuntament
han estat sempre del seu interès i les
tasques que duu a terme li permeten
relacionar-se amb la gent i amb el món
de la cultura, en general, la qual cosa
li agrada.

Recentment s’ha inaugurat el nou Casal de
Joves de l’Hospitalet de l’Infant. Quina acollida ha tingut el nou local?
Molt bona, perquè el Casal, ara situat en les
Escoles Velles, un lloc més cèntric, ha incrementat força el seu nombre d’usuaris. Això
ens satisfà, perquè un dels nostres objectius
és promoure la participació i implicació dels
joves en la vida social del municipi. Amb
aquesta idea, estem treballant en l’elaboració del nou Pla Local de Joventut. I el mateix
perseguim amb els cursos i tallers que hem
organitzat per aquest col·lectiu.

roda de contactes amb totes les entitats. En
aquests mesos, també hem treballat en la
creació d’un registre d’entitats actualitzat, un
reglament de participació
de les entitats, una ordenança general de subvenció i un consell d’entitats.
Volem fomentar la relació
entre les entitats, el coneixement mutu i agilitzar la
comunicació entre elles i
amb l’Ajuntament, la qual
cosa és fonamental a l’hora de coordinar iniciatives.

Hi haurà un servei
de venda d’entrades
per Internet

Com teniu previst impulsar l’ús de les biblioteques municipals?
Organitzant un cicle de contacontes amb
formats diversos; oferint visites de grups escolars a les instal·lacions, i sessions de contacontes als centres educatius del municipi;
promovent la creació d’uns clubs de lectura i
d’un grup de voluntaris que porti llibres a les
llars d’aquells veïns que no puguin desplaçar-s’hi; afavorint l’organització de lectures
en veu alta per part de les diverses entitats,
de forma que hi hagi un intercanvi i els avis,
per exemple, puguin explicar històries als joves, i a l’inrevès.

El municipi compta amb un teixit associatiu
molt ric. Ha de ser difícil estar al cas de les
necessitats i inquietuds de cadascuna de les
entitats...
En aquests moments estem acabant la

Quin és el seu objectiu en matèria de patrimoni?
Preservar-lo i potenciar-lo. Amb aquesta finalitat, vetllarem per la conservació i restauració de la façana de l’hospital gòtic i de Ca
la Torre. Dotar l’arxiu de més entitat serà per
nosaltres una de les missions més rellevants.
Així, per l’any vinent, tenim previst treballar
en la senyalització dels espais amb interès
paisatgístic, històric i cultural; així com començar a museïtzar els béns d’interès local.
Per últim, tenim la intenció d’elaborar i promocionar guies didàctiques sobre els principals centres d’interès cultural del municipi.

Té alguna altra bona notícia per als joves?
Ampliarem i millorarem l’skate park de
l’Hospitalet, tal com ens havien demanat;
i tenim la voluntat d’instal·lar-ne un altre a
Vandellòs. I facilitarem als grups musicals
locals un espai a Hifrensa perquè hi puguin
assajar.
Quins són els propòsits que s’ha marcat per
a l’any des de la Regidoria de Festes?
Tenint en compte el context econòmic que
vivim actualment, racionalitzar les despeses
i reduir el pressupost per donar prioritat a les
polítiques socials. Amb tot, ens esforçarem
perquè aquesta retallada no es noti, recorrent
a la imaginació i a la col·laboració ciutadana. En aquest sentit, creiem que és necessari
implicar més les entitats i veïns en l’organització d’actes i festes, aconseguir que se’n
sentin partícips. També volem potenciar la
cultura popular i tradicional en la celebració
de les festes majors i incorporar-hi els elements festius propis; i donar més rellevància
a la festa de Sant Pere de l’Hospitalet, més
adreçada a la gent del poble.
D’altra banda, creiem que el PALMFEST ha
de ser el festival musical de referència i que
ha de créixer. No hem d’oblidar que tenim
un planter important de DJs i que aquest festival té un gran impacte econòmic i una gran
projecció mediàtica.
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Opinió dels portaveus municipals
Mònica
Boquera
Castellví

L’Ajuntament
en temps de crisi

Vivim uns temps complexos
tant des del punt de vista econòmic com des de la vessant
social. L’Ajuntament ha d’estar al costat de les persones
en aquests moments difícils,
però també ha d’impulsar la
donar suport a les empregeneració d’activitat econòmises per tal de crear o manca que dinamitzi el mercat de
tenir llocs de treball. I en
treball.
aquest sentit l’Ajuntament
CiU demana que
Darrerament,
el
Regidor
pot contribuir-hi també
d’Obres i Serveis justificava la
com a “client”: comprant a
s’incrementin els
compra d’una nova màquina
empreses del municipi,
recursos destinats a la les
(una retrocargadora) per tal de
reparant els vehicles en els
reduir la despesa, ja que així es
contractació d’aturats diferents tallers, subcondeixaran de contractar moltes
tractant serveis (jardineria,
feines a empreses. En la mateineteja d’edificis,etc.). No
xa línia, parlava de posar un taller mecànic a les
estem demanant res que no es fes abans; a
naus del Polígon Industrial per a estalviar i poder
l’igual que esperem que l’actual equip de Goreduir les factures que provenen dels tallers.
vern mantingui el programa de subvencions a la
En aquests moments en què la situació econòcontractació d’aturats per part d’empreses del
mica s’agreuja dia rere dia, i tenint en compte la
municipi.
sanejada economia de l’Ajuntament, s’hauria de
Malauradament, l’atur s’ha incrementat al nos-

Àngels
Pérez
Com cada any per aquestes
dates, qui més qui menys està
Sánchez
enfeinat preparant les festes de
Nadal, fent compres, etc. El govern municipal no és diferent en
aquest aspecte. Seguim treballant en nous projectes, i en el
moment d’escriure aquest article,
també estem acabant d’enllestir
els pressupostos de l’any vinent.
Aquesta darrera és una tasca
complicada. Hem de quadrar uns
comptes on les despeses principals tindran un destacat caire social, donat que haurem d’assumir
retallades importants de subvencions del Govern de la Generalitat
(en matèria d’escoles de música,
llars d’infants, material per biblioteques...). Pel que fa
a la subvenció per places als Centres de Dia, per la
gent gran del nostre municipi, l’Ajuntament haurà de
fer-se càrrec de la totalitat d’aquests ajuts. Per això
la Generalitat no té diners... És qüestió de prioritats.

Any nou, nous pressupostos
i projectes diferents
També es destinarà una bona
part dels diners de les arques
municipals al Pla d’Ocupació
Municipal perquè creiem prioritari alleugerir el més possible el problema de l’atur dels
nostres veïns. Afortunadament, comptem amb ingressos de la indústria energètica,
ja que s’han de sustentar uns
grans equipaments que, tot i
els serveis que ofereixen, són
costosos tant pel que fa al seu
manteniment com pel fet que
s’han d’omplir de contingut, organitzant activitats
variades i amb uns preus assequibles .
Tampoc convé oblidar que, tot i que disposem
d’un romanent de tresoreria de 2.000.000 d’euros,
també ens hem trobat amb un crèdit de més de

Les despeses tindran un
destacat caire social

Àlex
Marfull
Blanch

Se’m fa molt difícil, en aquests
moments, llençar una felicitació
tant genèrica com impersonal.
Ja sé que ara, en aquestes dades, toca això, els bons desitjos, les bones paraules i l’alegria
sobre totes les coses.
Doncs bé, potser el que molts
veïns ens demanarien seria un
altra cosa, em refereixo a les
famílies que suporten els efectes negatius d’una crisi que ens
està colpejant des de fa molts
mesos, bastants anys, i de la
qual, la sortida encara és incerta. Ja sé, i tots ho sabem o
ens ho imaginem, que la situació econòmica per
la qual passen molts dels nostres veïns i veïnes és
molt difícil.
En temps normals us parlaria de l’estat dels pressupostos municipals, dels projectes que pensem
tirar endavant des de les nostres regidories, de
l’estat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,

tre municipi; assolint al mes d’octubre la xifra
de 421 aturats. El nostre grup ha presentat
una moció a l’Ajuntament on demanem que es
mantingui el Pla d’Ocupació Municipal, per tal
de contractar persones del municipi en situació
d’atur i amb càrregues familiars. CiU ha demanat que es tinguin en compte les situacions de
desnonaments i que s’incrementin els diners
que es destinaven fins ara a aquest programa,
atenent al fet que també ha pujat l’atur.
Els moments que vivim són difícils i complicats,
però voldríem aprofitar aquest espai per a desitjar-vos a tots i totes un Bon Nadal; i demanar
plegats un desig gairebé utòpic: que el 2012 sigui millor que l’any que deixem enrere.
Més informació a: www.ciuvh.com; grupmunicipal.ciuvh@gmail.com

3.000.000 euros amb una entitat bancària, el qual
s’ha de retornar amb els pertinents interessos. Així
mateix, ens trobem amb el handicap d’alguns sous
sobredimensionats (sort que en aquest Ajuntament
no existeixen càrrecs de confiança!), de contractes
amb empreses “amigues” inassumibles, amb un
excés d’estudis contractats que, a partir d’ara, faran en gran part treballadors de la Casa en els quals
confiem...
En qualsevol cas, hem de tirar endavant amb el que
tenim, racionalitzant despeses, posant tothom de la
nostra part, amb bona voluntat, col·laboració i comprensió, donada la complicada situació econòmica
que ens toca viure.
Per acabar, volem desitjar, de tot cor, a tothom unes
molt bones festes de Nadal i un feliç any nou per a
totes les veïnes i veïns. Salut i força!
Més informació a: www.pscvh.org

Bones festes o què?
de les retallades sanitàries, i
de mil coses que serien per
mi més fàcils i més agraïdes
de parlar, però no, avui, en
aquest número de la revista
vull reflexionar sobre fets
que ens preocupen a tots.
Ni jo ni ningú té la vareta màgica per a la solució
dels problemes, ara bé, crec
que és bo reflexionar sobre
aquest tema i mirar de trobar algun raig de llum en mig de tanta foscor.
El que us vull dir, tant els meus companys de govern com jo, és que estem treballant de valent per
minimitzar els efectes nefastos d’aquesta situació
al municipi.
I estem treballant pensant que hem d’aprofitar
la nostra situació geogràfica i social per tal d’en-

Estem treballant per
minimitzar els efectes
nefastos de la crisi al
municipi

gegar una dinàmica de creixement, potenciant la
generació d’unes condicions que permetin la implantació de noves empreses i l’accés a uns mercats de treball especialitzats.
Al mateix temps, treballem per incrementar la importància d’aquesta zona com a mercat potencial
d’inversors, ja que la proximitat als grans mercats
i les bones comunicacions, constitueixen un factor rellevant de localització per a moltes empreses. En aquest ordre d’idees, la implementació
de més oferta educativa, resulta clau: no només
s’evita l’emigració d’una part de la població jove,
sinó també de les seves idees empresarials. Invertir en capital humà permetrà, sens dubte, assolir
un major potencial de creixement i configurar un
projecte de territori modern, obert, i competitiu.
En definitiva, estem treballant per a les persones,
pels nostres veïns.

La Revista

Masriudoms tenia 125 habitants en el
cens de l’any 1818 i, en el de l’any 1850,
ja en tenia 219, la qual cosa evidenciava
que era l’aldea més poblada del municipi. En el cens de l’any 1900, els seus 335
habitants ja eren superats per l’Hospitalet, que en tenia 434.
Segons la llei del sufragi universal, aprovada per Sagasta l’any 1890, només tenien dret a vot els homes majors de 25
anys. En el cens electoral de 1892, a
Masriudoms, d’un total de 84 possibles
votants, només 16 sabien llegir i escriure
(un 19%) mentre que la resta (un 81%)
eren analfabets. Encara que no en tinguem dades, el grau d’analfabetisme de
les dones era molt més elevat.
A finals del segle XIX, Masriudoms no
tenia escola. El mes de febrer de 1890:
“el señor alcalde y muchos pudientes de
Mas Riudoms, agregado a Vandellós han
solicitado la creación de una escuela incompleta de ambos sexos”.
Com que no havien obtingut cap resposta, a últims de maig, novament van insistir a la Junta Provincial d’Instrucció i a
la Inspecció d’Ensenyament la creació de
l’escola: “que de derecho les pertenece,
por tener la citada aldea más de setenta
vecinos, estando los niños y niñas en la
mayor ignorancia, mientras otras, de menor vecindad, tienen maestro y maestra,
como Hospitalet del Infante”.
Com a resultat d’aquestes gestions, el
rectorat de la Universitat de Barcelona
va aprovar la creació de l’escola i, el 17
de setembre, el Governador provincial li
va assignar un sou anual de 500 ptes.; el
dia 12 d’octubre, es va anunciar la vacant
d’aquesta plaça.
A finals de gener de 1891, la Sra. Plàcida
Espí es va convertir en la primera mestra
de Masriudoms. Tant per la seva dotació
econòmica com pel seu emplaçament,
aquesta escola no era gaire sol·licitada i
així, els primers anys, hi hagueren molts
canvis de mestra. El setembre de 1891,
va ser nomenada la Sra. Matilde Dolcet
d’Alcarràs; l’any següent, la Sra. Anna Ribas; l’any 1893, va començar el curs la
Sra. Mariana Solé, però, a partir de desembre, va ocupar la plaça la Sra. Càndida Vallès.
L’estiu de 1913, l’escola de Masriudoms
estava en tan mal estat que es va demanar
“el traslado a otro local más decoroso”.
Segons la llei d’ensenyament de Claudio
Moyano de 1857, que va estar vigent fins
la llei Villar Palasí de 1970, a l’ensenyament primari només era obligatori el cicle elemental, dels 6 als 9 anys.
La Sra. Carme Boquera Bargalló, de cal
Mistos, va regentar l’escola del seu poble en tres períodes diferents, entre 1906

Episodis de la nostra història

Veïns de Masriudoms davant de l’escola. Any 1940.

L’escola de Masriudoms
des de la seva creació
fins a la Guerra Civil
i 1936. A finals del curs 1906-1907, la
premsa es feia ressò dels exàmens dels
seus alumnes:“notándose visiblemente
los adelantos merced al excelente método pedagógico, asiduo trabajo y aplicación de los niños y al celo verdaderamente profesional de la ilustrada profesora”.
La mateixa mestra va organitzar una festa
de fi de curs, l’any 1924, amb la presència de l’inspector en cap d’Ensenyament
de Tarragona, Sr. Salvador Grau. En una
exposició es mostraven els treballs escolars. A la tarda, els alumnes van representar diverses peces breus davant dels veïns
del poble. En plena dictadura de Primo
de Rivera, l’inspector, en el seu discurs,
va polititzar l’acte: “ensalzar la necesidad de que en los momentos actuales de
capital importancia para España, se agrupen entorno de un ideal patriótico cuantas personas sientan el amor y la esperanza de nuestra querida patria”.
A la festa de final de curs de 1930, la mateixa mestra va organitzar una exposició
de “bordados de todas clases, dibujos,
trabajos manuales, cartapacios caligráficos, libretas de aritmética, etc.”.
La Sra. Carme Boquera va exercir la docència a Masriudoms després de la Guerra Civil, fins a la seva jubilació, l’any

1959, la qual cosa li va permetre ser mestra de dues generacions. Era una mestra
culta, competent i molt estimada pels
seus alumnes.
El crèdit per a la construcció de la nova
escola de Masriudoms fou aprovat pel
Ministerio de Instrucción Pública el 24
d’abril de 1935. La subhasta de les obres
fou adjudicada a Joan Bautista Subirats de
Barcelona, l’agost del mateix any, per un
import d’unes 23.000 ptes. En esclatar
la Guerra Civil, l’escola de Masriudoms
estava gairebé acabada, però l’edifici va
quedar abandonat. Després de la guerra,
els germans Domènech, de ca la “Martina” de Vandellòs, van refer l’edifici,
que es va posar en funcionament el curs
1943-44, malgrat la inauguració oficial
es fes l’any 1948.
La primera mestra de Masriudoms, un
cop acabada la Guerra Civil, fou la Sra.
Josefina Cuevas, esposa del Sr. Joan Vilar,
mestre de Vandellòs.
Joan Vernet i Borràs
Fonts: La Vanguardia i la premsa de Tarragona i
Tortosa entre 1890 i 1936; i també Jaume Castellví
i Esteve Sirisi.
Fotografia cedida per Fina Figueres
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S’aprova la modificació de la
plantilla de l’Ajuntament 2011
Implica la
creació d’un lloc
d’administratiu
i l’amortització
d’una de plaça
d’arquitecte

A la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament,
celebrada el dimecres 16 de novembre, es van resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal
de Convergència i Unió en referència a la creació
del lloc de treball d’administratiu al departament
d’Alcaldia. Les al·legacions interposades per CiU
van ser desestimades per manca de fonament.
La resolució d’aquestes al·legacions era necessària
per aprovar de forma definitiva la modificació de
la plantilla de personal i de la relació de llocs de
treball a l’Ajuntament per a l’any 2011, cosa que es
va poder fer amb els vots a favor de PSC i la FIC i els
vots en contra de CiU.
Aquesta modificació implica, entre altres coses, la
creació del lloc de treball d’administratiu en règim
funcionarial, adscrit al departament d’Alcaldia; i

l’amortització d’una de les dues places d’arquitecte
ocupada amb caràcter d’interinitat.
Segons consta al text de les resolucions, la creació
del nou lloc d’administratiu ha estat motivada pel
buit de servei administratiu que hi havia en el departament d’Alcaldia. A més, el volum de feina que
es genera per a aquest lloc de treball és tan gran que
queda justificada la necessitat de considerar que
aquest és un lloc de treball permanent i estructural
de la plantilla de l’Ajuntament.
La creació del nou lloc de treball no comportarà
una modificació del pressupost municipal. Tal com
s’argumenta a l’informe del departament de Recursos Humans, el cost quedarà compensat per la reducció de despesa conseqüència de l’amortització
del lloc de treball d’arquitecte.

Un nou simulador, per formar
els empleats de la nuclear

Reunió a l’Hospitalet amb
una delegació del CSN
Una delegació del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
encapçalada per la seva presidenta Carmen Martínez
Ten, la consellera Rosario Velasco, i la directora tècnica de Seguretat Nuclear Isabel Mellado, van reunir-se el
passat 29 de novembre a la Casa de la Vila de l’Hospitalet
amb els alcaldes pertanyents a l’Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) i ubicats
a la zona I al voltant de la central nuclear Vandellòs II.

L’Associació Nuclear Ascó- Vandellòs (ANAV) ha presentat recentment un nou simulador de
Factors Humans que l’empresa
Tecnatom té a la seva nau del polígon industrial “Les Tàpies” de
l’Hospitalet de l’Infant. Es tracta
d’unes instal·lacions de més de
1.000 m2, amb una inversió d’1
milió d’euros, on es recreen els
principals sectors de treball de
les dues centrals nuclears.
Aquest simulador consta d’onze

estacions d’entrenament, un enllaç hidràulic, dos aules taller i
dues zones de maquetes. Els treballadors, tant d’ANAV i de les
empreses col·laboradores, com
el personal que s’incorpora de
forma puntual per les recàrregues de combustible, practiquen
les maniobres més usuals que es
fan a les centrals amb l’objectiu de prevenir errors humans i
millorar la seva pròpia seguretat
laboral.
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Les obres de Ca la
Torre ja han començat
Les obres de remodelació de Ca la Torre, un edifici protegit que està inclòs
dins del Catàleg del patrimoni històric
artístic del planejament vigent a Vandellòs, han començat abans del que
estava previst.
La idea era que els treballs s’iniciessin
a principis de 2012, però s’han avançat
amb la voluntat que estiguin enllestits
el més aviat possible, segons va explicar l’alcalde, Alfons Garcia, en la seva
primera visita a les obres, acompanyat
de la regidora de Cultura i Patrimoni,
Àngels Pérez.
Els treballs duraran un any i han estat
adjudicats a la Constructora Incoex BS,
S.L. per un milió d’euros, aproximada-

L’edifici acollirà
l’arxiu municipal,
les entitats locals i
altres serveis
ment. Un cop restaurada, Ca la Torre
podrà acollir un centre d’interpretació
de la història de Ca la Torre, la Torre i
Vandellòs; la seu de l’arxiu municipal,
espais de serveis culturals de Vandellòs
amb oficina de turisme i aules tallers;
espais per a entitats locals i serveis annexes; una sala polivalent a l’aire lliure
i un espai de jardí públic.
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Treballs per evacuar
les aigües residuals
del polígon industrial
En aquests moments s’estan duent a terme unes obres
per evacuar les aigües residuals del polígon industrial Les Tàpies als terrenys de les naus de la brigada
municipal i solucionar el problema de vessament de
brutícia que va sorgir al carrer Monturiol (on hi ha la
deixalleria municipal), quan es va rebentar i obstruir
la canonada que hi havia en aquests terrenys.
L’origen d’aquest problema és que els fonaments
d’una paret de la nau més propera al viver d’empreses
es van posar al damunt de la canonada. L’empresa
constructora de les naus no tenia coneixement de
l’existència d’aquesta canonada, per la qual cosa el
consistori actual no li ha pogut demanar responsabilitats, segons ha explicat el regidor d’Obres i Serveis,
Àlex Marfull. Davant aquesta situació, l’Ajuntament
haurà d’assumir ara el cost d’aquestes obres, que
no estava previst en cap partida del pressupost: uns
25.000 euros.

Nova màquina retroexcavadora

Recuperada la sínia del “Bullit”

L’Ajuntament ha comprat aquesta màquina retroexcavadora.
Fins ara, havia de llogar aquest tipus de màquina per fer les
diferents obres civils que la brigada municipal duu a terme.
El consistori ha adquirit aquesta nova eina de treball a un
preu raonable, que s’amortitzarà en poc temps, donat que hi
ha un llarg llistat de treballs pendents d’executar on serà necessària la intervenció d’aquesta màquina. Una part del cost
d’aquesta màquina se sufragarà mitjançant la venda d’una
miniexcavadora menys operativa, que no s’utilitzava pràcticament i només es feia servir per treballs puntuals.

El consistori ha recuperat la sínia de la família Miralles, coneguda com la sínia del “Bullit”, com a element decoratiu. La
podeu veure al C/ Ramon Berenguer IV, cantonada Via Augusta de l’Hospitalet. L’Ajuntament ha intentat ubicar-la prop
del lloc original (que era el costat mar de la carretera N-340,
actual Via Augusta, aproximadament a l’alçada d’on es troba
ara).
Les sínies, uns elements documentats des de 1054 i introduïts
pels àrabs, servien per extreure l’aigua d’un pou per regar els
conreus. Aquesta es feia servir per abeurar el bestiar del poble.
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Inauguració de l’exposició fotogràfica L’obra que va canviar el municipi. D’esquerra a dreta: Carlos Pérez, director de la Instal·lació
Vandellòs I; Alfons Garcia, l’alcalde; Alejandro Rodríguez, director d’Operacions d’Enresa; i Àngels Pérez, 2ª Tinent d’Alcalde.

El CT Mestral fa balanç de les
activitats dutes a terme el 2011
El Centre Tecnològic Mestral tanca
aquest 2011 amb un balanç molt positiu
de les activitats realitzades i havent passat amb èxit tots els controls periòdics
exigits en l’actual fase de latència. Per
altra banda, s’ha de destacar, a més, el
fet que la instal·lació ha superat durant
aquest any la xifra dels 50.000 visitants.
En relació a les activitats de latència,
al llarg de 2011, s’ha continuat amb la
vigilància institucional de l’edifici del
calaix del reactor, realitzant-se totes les
proves i controls periòdics estipulats per
la fase de latència i obtenint, en tots els
casos, uns resultats òptims. A més, durant aquest període, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), ha realitzat tres
inspeccions a la instal·lació, que anaven
destinades a avaluar el Programa de Vigilància Radiològica Ambiental (PVRA)
de Vandellòs I; la gestió i control dels
residus de baixa i mitja activitat presents
a la instal·lació i, finalment, fer el seguiment del Projecte de Latència.
El medi ambient és un dels punts clau
dintre la latència, i constitueix un pilar bàsic dins la cultura empresarial
d’Enresa. És per aquest motiu que el CT
Mestral disposa, des de fa cinc anys, de
la norma ISO 14001. La instal·lació revisa la seva aplicació periòdicament, de
manera que la última auditoria sobre la
mateixa, realitzada el passat mes de novembre, ha deixat un resultat satisfactori.
Pel que fa a les activitats d’R+D+i al
mes de juliol es van signar quatre nous
convenis de col·laboració entre Enresa i la Universitat Rovira i Virgili (URV)

La instal·lació ha
tingut més de
50.000 visitants
per valor de 140.000 euros. Els projectes d’R+D recollits en aquests convenis
estan destinats a estudiar la durabilitat
dels materials de l’estructura exterior
del calaix del reactor de Vandellòs I; a
l’adaptació d’una aplicació informàtica
per la inspecció de mesures radiològiques a una normativa americana i a la
bio-recuperació d’aqüífers contaminats
amb urani. També es continuarà el projecte de recerca, iniciat el 2010, destinat
a simplificar els assajos de lixiviació en
el condiciament de residus radioactius.
En relació a les activitats de formació, informació i comunicació ha d’assenyalarse que El Mestral ha continuat durant
aquest any la línia d’actuació dels últims
anys. En aquest sentit, el centre ha realitzat durant els últims mesos, diverses
jornades formatives en camps tan diversos com la seguretat laboral, la seguretat
radiològica, la gestió de residus, el desmantellament d’instal·lacions nuclears i
radioactives o la gestió mediambiental.
Durant el 2011 s’han establert convenis
de col·laboració amb universitats que

imparteixen estudis relacionats amb les
tasques d’Enresa; és el cas de la Universitat Politècnica de València, la Universitat Autònoma de Barcelona o la Universitat Rovira i Virgili.
El centre de visites del CT Mestral ha
aconseguit superar en aquest mes de
desembre els 53.000 visitants, rebent
cada setmana visites de tot tipus de
col·lectius: escolars -principalment de
Batxillerat i universitaris- professionals,
cossos de seguretat, associacions diverses i, fins i tot, turistes. El centre de visites
ha renovat durant aquest any els suports
de comunicació situats a l’edifici del calaix del reactor, per millorar l’oferta expositiva del recorregut per la instal·lació.
El CT Mestral pretén, amb totes aquestes línies de col·laboració i transparència informativa, ser un referent per a
la població de la zona i transmetre el
missatge de seguretat i compromís que
Enresa ha adquirit amb aquest territori.
Un compromís que, l’any 2011, s’ha
plasmat en la donació a l’Ajuntament
de l’arxiu fotogràfic que posseïa Enresa,
amb l’objectiu de transmetre un patrimoni històric i assegurar la correcta gestió d’un material que té un elevat valor
històric i documental. A partir d’aquesta
cessió Enresa ha col·laborat també en la
organització d’una exposició fotogràfica
– L’obra que va canviar el municipi-, en
què s’hi han reunit algunes de les millors
imatges d’aquest arxiu, i que ha estat
més d’un mes a la Sala Infant Pere de
l’Hospitalet de l’Infant.
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Els treballs de redacció del POUM
es troben en una fase avançada
L’equip redactor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, encapçalat per l’arquitecte Estanislau
Roca, ha informat que els treballs d’elaboració
d’aquest document estan avançant a bon ritme.
Ho va fer a les reunions de la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del POUM que van
tenir lloc el 8 de novembre a la Casa de la Vila de
l’Hospitalet i a la Sala d’Audicions de Vandellòs; i el
26 de novembre, al Casal del Puvill de Masriudoms
i al Casal de Masboquera.
Aquesta comissió és un dels òrgans de participació
ciutadana creats per l’Ajuntament per canalitzar la
participació i consulta al teixit associatiu municipal. Està constituït pels següents representants: totes
les entitats locals, l’associació de comerciants i la
d’empresaris i els veïns interessats.
En les reunions, a més de donar compte de quina
és la situació actual dels treballs de redacció del
POUM, l’equip redactor va exposar les propostes
generals pel que fa al creixement i desenvolupament urbanístic dels diferents nuclis de població
del municipi.
Segons es preveu, a principis de l’any que ve el consistori disposarà d’un document complet que serà
sotmès a l’aprovació inicial del ple. Un cop s’hagi
aprovat inicialment, aquest document, que incorporarà memòria, normativa, plànols d’ordenació,
informe de sostenibilitat ambiental, avaluació de
mobilitat, etc., es penjarà a la pàgina web municipal i s’iniciarà un període d’informació pública
perquè es pugui consultar i es puguin presentar
al·legacions, tal com ha explicat l’alcalde, Alfons
Garcia.
El procés d’elaboració del POUM haurà de passar
per altres etapes que estableix la legislació fins arribar-ne a l’aprovació definitiva. Més informació al
web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat

A principis d’any estarà enllestit el
document que ha de ser sotmès a
l’aprovació inicial del ple

La Policia Local, sempre
en contínua formació
El cos de la Policia Local ha fet recentment un curs sobre policia de trànsit, dret
penal i policia administrativa, al Viver Tecnològic (concretament, entre els dies
7 i 11 de novembre).
Amb aquest curs, impartit pel cos dels Mossos d’Esquadra, un caporal de la
Policia Local de Reus, i un fiscal de Reus, tota la plantilla de la Policia Local de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha actualitzat els seus coneixements arran de
les darreres reformes legislatives.
Els cursos també han tractat les actualitzacions pel que fa a delictes patrimonials, contra els treballadors estrangers i els relacionats amb la prostitució, entre
altres, amb la qual cosa s’han posat al dia de totes les novetats.
Aquest, però, no és el primer curs al qual assisteix la Policia Local. De fet, la formació dels agents és constant, tal com han recordat la regidora de Seguretat, Pilar Morales; i el sergent de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Jordi Jiménez, tot destacant la importància del reciclatge formatiu.
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Inclou un total de
22 recorreguts de
diferent dificultat

La guia d’excursionisme “Muntanyes de
Tivissa-Vandellòs” és el fruit d’un projecte impulsat pel Centre d’Estudis de la
Vall i finançat pel programa “Tu Ajudes”
de Caixa Tarragona. Es tracta d’un llibre
publicat per l’editorial Piolet que té com
a objectiu “donar a conèixer els seus
atractius per tal de mantenir i donar el
valor que pertoca a aquest patrimoni”.
Això ho han explicat els autors, unes
persones molt vinculades al territori: els
veïns de Vandellòs Rut Domènech i Lluís
Saladié (membres fundadors del Centre
d’Estudis de la Vall); els veïns de Tivissa
Joaquim Roset, Marc Castellnou i Ricard
Baqués; i la reusenca Meritxell Omella.
La guia inclou un total de 22 recorreguts,
de diferent dificultat i durada: 19 recorreguts circulars i 3 travesses. En la descripció dels recorreguts primer s’especifiquen
diverses dades generals com la durada o
la distància, i tot seguit es detallen els
encreuaments i els punts d’interès que
es van trobant durant el recorregut. Cada
excursió està acompanyada d’un mapa i
un perfil topogràfic i de diverses fotografies. En els itineraris descrits s’hi ha cop-

S’edita una guia per donar
a conèixer les muntanyes
de Tivissa-Vandellòs
sat, a més, la història d’aquest indret i la
cultura associada a ell, sempre lligada al
paisatge on es va viure i va ser creada, tal
com s’explica al prefaci.
La presentació d’aquest projecte va tenir

lloc el passat 26 de novembre a l’Auditori de Vandellòs i a la Casa Cultural de
Tivissa. A Vandellòs va anar a càrrec del
periodista Joan Barril; i a Tivissa, de l’escalador Armand Ballart.

Delegats de l’institut, a la II Conferència Catalana

Durant el mes d’octubre i principis de novembre l’alumnat de 4t
d’ESO de l’INS Berenguer d’Entença va realitzar la Conferència
Escolar “Els Joves Tinguem Cura del Planeta”, per presentar unes
propostes d’actuacions relacionades amb les responsabilitats de la
Carta de Compromisos mediambientals elaborada al Brasil el juny

de 2010. Aquestes actuacions suposen un compromís per part de
l’alumnat, i també del centre, en dur a terme unes accions per a la
millora de diversos aspectes mediambientals com poden ser:
- La confecció d’uns cartells informatius sobre l’ús adequat i responsable de l’aigua, la llum i la calefacció.
- Continuar amb l’activitat del “Conta contes ambiental” amb temes
com la cultura de l’aigua, el respecte per la natura, les 5 R (reflexionar, rebutjar, reduir, reutilitzar i reciclar), l’estalvi d’energia...
- Minimitzar l’ús de paper, reduir el nombre de fotocòpies, potenciar l’ús de les noves tecnologies...
- Intentar que el pati estigui més net impulsant la col·laboració de
l’alumnat.
Aquestes aportacions es van presentar a la II Conferència Catalana
celebrada a Barcelona el 17 de novembre, a la qual hi van assistir:
Víctor Barcelón, Anna Pascual, Natalí Rocío Domínguez i Desislava
Ilieva, elegits com a delegats pels seus companys de 4t d’ESO.
En aquesta conferència hi van participar uns 160 joves, procedents
de 41 centres de tot Catalunya, 4 de la província de Tarragona. L’INS
Berenguer d’Entença hi va ser present perquè Anna Pascual i Víctor
Barcelón van fer una presentació en el Fòrum de la Xarxa d’Escoles
per a la Sostenibilitat de Catalunya el 8 d’abril a Tarragona i van obtenir la màxima puntuació per part de l’alumnat assistent.
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Audició de l’Escola
Municipal de Música
19 de desembre, 18h
Auditori de Vandellòs
Festival de Nadal de l’Escola de
Dansa M. Sotero
19 de desembre, 20h
Teatre – Auditori de l’Hospitalet
Centre Cultural Infant Pere
Aportació voluntària per la
Marató de TV3
Audició de l’Escola Municipal de
Música: saxo, flauta, trompeta,
guitarra clàssica.
20 de desembre, 18h
Teatre – auditori de l’Hospitalet
Centre Cultural Infant Pere
Concert de Nadal de l’Escola
Municipal de Música: corals i
orquestres
21 de desembre, 18h
Teatre – auditori de l’Hospitalet
Centre Cultural Infant Pere
Audició de l’Escola Mestral
22 de desembre, de 9 a 12h,
Teatre – auditori de l’Hospitalet
Centre Cultural Infant Pere
Nadales al carrer a l’Hospitalet
A càrrec de l’Escola de Música
22 de desembre, 17h
Sortida: davant la Casa de la Vila

Nom deActualitat
la Secció
Diversos actes de Nadal

Nadales al carrer a Vandellòs
Aniran a càrrec de l’Escola
Municipal de Música
22 de desembre, 19h
Sortida: davant de l’Ajuntament
Concert amb diversos músics
A càrrec de Nuria Batalla i
Frederic Català (violí), Marçal
Pàmies (viola) i Laia Gili
(violoncel).
22 de desembre, 20h
Auditori de Vandellòs
Parc aquàtic de Nadal
23 desembre, de les 10 a les 14h
Piscina Municipal Coberta
El Pessebre dels Estels
26 de desembre i 6 i 7 de gener,
18-20.30h
Masia de Castelló

Parc infantil de Nadal de
Vandellòs
27 i 28 de desembre, 11-13h; i
de16-19.30h
Pavelló poliesportiu de Vandellòs
29 novembre, de les 11 a les 13h
i de les 15 a les 18h, circuit de
karts a la pista de damunt l’escola
Concert de nadales
amb gralles i tabals
30 de desembre, 19h
Teatre – auditori de l’Hospitalet
Centre Cultural Infant Pere
L’Home dels Nassos
31 de desembre, matí,
Pels carrers de l’Hospitalet i
Vandellòs
Sopar de Cap d’Any a Vandellòs
Amb l’orquestra La Passarela
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31 de desembre, 21h
Pavelló Municipal de Vandellòs
Sopar de Cap d’Any
a l’Hospitalet
Amb l’orquestra Centauro
31 de desembre, 21h
Pavelló cobert de l’Hospitalet
Sopar de Cap d’Any
a Masriudoms
Amb l’orquestra Calle 45
31 de desembre, 21.30h
Casal del Puvill
Parc infantil de Nadal de
l’Hospitalet
2, 3 i 4 de gener, de les 10 a les
13h; i de les 16 a les 20h
Pavelló cobert de l’Hospitalet
Cavalcada de Reis
5 de gener, 18.30h (arribada al
port esportiu)
Port esportiu de l’Hospitalet
Cavalcada de Reis
5 de gener, 19.30h
Pels carrers de Masriudoms
Cavalcada de Reis
5 de gener, 20.30h
Pels carrers de Vandellòs
Cavalcada de Reis
6 de gener, 12h
Pels carrers de Masboquera

NOTA: Pot haver-hi canvis en els horaris. Més informació al web municipal i a les oficines municipals d’atenció ciutadana.

Resum dels resultats
Més activitats per als infants, aquest Nadal
a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
de les eleccions
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
www.vandellos-hospitalet.cat).
generals a Vandellòs i
de Vandellòs i l’Hospitalet de
D’aquesta manera, “l’Ajuntament
l’Infant ha incrementat l’ofervol ajudar els pares i mares que
Resultat de les Eleccions
Resultat
Generals
de lesa Eleccions
Vandellòs Generals
a Vandellòs
de l'Infanti l'Hospitalet de l'Infant
l’Hospitalet
dei l'Hospitalet
l’Infant
ta d’activitats adreçada als nens
hagin de treballar durant les va-
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Economia i treball

La clau és la teva formació
Amb aquesta
filosofia treballa
l’empresa
municipal IDETSA

Des del passat de 2 de novembre, l’empresa
municipal que vetlla pel desenvolupament
local (IDETSA) ha posat a l´abast dels ciutadans, tant treballadors com empresaris locals,
una oferta de formació pràctica i de qualitat,
en què han participat 235 persones en una primera edició de 17 cursos i càpsules formatives.
Actualment i seguint la planificació del programa formatiu IDETSA 2011-2012, us presentem
el nou cronograma formatiu fins a juny del 2012
(veure el quadre dels propers cursos previstos).
Les persones preinscrites als cursos podran
iniciar el procés de matrícula una vegada rebin missatge d’inici de curs mitjançant correu
electrònic i/o telèfon mòbil via SMS. Amb les

persones que no hagin realitzat preinscripció
s’obrirà un procés de reserva de curs.
Tanmateix en els propers dies, i dirigit prioritàriament a nous i/o consolidats empresaris/es ,
es programaran els cursos de “Gestió de xarxes
socials”, “Booking de reserves”, “Gestió de microempreses”, “Gestió del temps” i “Resolució
de conflictes i negociació”.
Us animem a participar tant en els cursos previstos com a mantenir actiu el vostre currículum per millorar les opcions d’èxit al mercat
laboral. Per qualsevol altra informació us podeu
adreçar al Viver d´Empreses, accedir a la pàgina web www.idetsa.net i/o trucar al telèfon
977820820.
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Entrevista
Economia
a l’alcalde
i treball

Es convoca la 5a
edició dels Premis
“Enfila el teu futur”
Amb l’objectiu de promocionar econòmicament el territori,
potenciar la seva diversificació
econòmica, i fomentar el desenvolupament d’una nova cultura
emprenedora en el moment inicial
de la formació dels joves alumnes
de l´INS Berenguer d´Entença de
l’Hospitalet de l’Infant, s’ha convocat la 5a edició dels premis “Enfila el teu futur” .
En aquesta edició hi participaran
un total de 66 alumnes de l’institut: 24 del Cicle Formatiu d’Educació Infantil; i 42 de 1er de Batxillerat. Aquests estudiants elaboraran
individualment o en grup un Pla
d’Empresa segons el model del Viver d’empreses IDETSA. Per fer-ho,
comptaran amb l’assessorament
del professorat i del Servei d’Assessorament a Emprenedors ( SAE)
del viver.
La comissió avaluadora dels Plans
d’Empresa, integrada per membres
de la corporació local, responsables d’entitats financeres, associacions empresarials i de l’institut,
atorgarà un total de 3 premis als
treballs que siguin considerats més
viables (amb possibilitat de 2 accèssits, en funció de la qualitat

Hi participarà més
d’una seixantena
d’alumnes de
l’institut

dels projectes presentats). L’acte
de lliurament dels guardons tindrà
lloc el 26 d’abril de 2012, segons
es preveu.
Els organitzadors d’aquesta iniciativa consideren que l’edat que tenen els participants és “clau en el
procés de transició a la vida adulta
i activa”. Per aquest motiu, creuen
que és el moment de dotar-los de
la suficient informació perquè es
desprenguin de la idea que només
existeix una alternativa laboral per
convertir-se en persones d’èxit: treballar i dependre d’altres. El treball
per compte propi és una altra opció, segons volen transmetre.

“A l’Hospitalet no em van posar
fotografia: Nom Persona
traves per muntar el negoci”

Emprenedors

fotografia: Nom Persona

Vilma Llaberia viu i té una carnisseria a Móra la Nova, però ha ubicat el seu segon
negoci a l’Hospitalet de l’Infant. Es tracta d’una empresa dedicada a l’elaboració
i venda de dolços i pizzes, que va obrir al
Viver d’empreses del polígon industrial Les
Tàpies el passat mes d’abril amb el nom de
Distribucions IRDAN S.L.
“A l’Hospitalet no em van posar traves per
muntar aquest negoci. Necessitava un local i que fos petit, per mantenir-lo sempre
net, i al Viver me’l van oferir. Les condicions,
el tracte rebut i l’ajut que em van donar
al Servei d’Assessorament a Emprenedors
(SAE) des del començament van fer que triés l’Hospitalet com a seu per a la meva nova empresa”, argumenta Vilma.

En primer pla, la Vilma al seu local.

Ella està satisfeta també de la bona acollida que estan tenint els seus productes,
que són naturals, no contenen conservants
i estan elaborats artesanalment, amb les

seves mans i les de la seva empleada. Actualment es venen en alguns petits establiments d’arreu de Catalunya que Vilma ha
seleccionat, amb la idea que els productes
“no es puguin trobar a tot arreu”, sinó que
siguin quelcom propi d’aquests comerços.
En aquest sentit, cal tenir en compte que és
ella qui s’encarrega personalment de portar-los fins a les botigues i d’assegurar-se
que estan sempre frescos, és a dir, que conserven inalterades les seves qualitats.
Per exemple, al municipi les neules (el seu
producte estrella per aquest Nadal) es poden comprar a la Pastisseria Sant Roc de
l’Hospitalet i al Forn de Pa Artesà de Vandellòs, segons explica; i les seves pizzes, a la
Carnisseria Dolors de l’Hospitalet.
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Joventut

A l’edifici de les
Escoles Velles, situat al
carrer Les Escoles

El Casal de Joves de l’Hospitalet de
l’Infant ha canviat d’ubicació. L’Ajuntament l’ha traslladat de l’antiga Escola Àster a l’edifici de les Escoles
Velles, “un lloc més condicionat,
cèntric i accessible per als usuaris”,
segons ha remarcat la regidora de Joventut, Àngels Pérez.
El divendres 18 de novembre es van
inaugurar les noves instal·lacions
que ara acullen aquest equipament
municipal que actua d’epicentre de
les polítiques de joventut i de moltes
activitats juvenils organitzades al municipi. Els assistents a aquest acte van
poder veure el resultat dels treballs
que han realitzat la brigada municipal








Inaugurat el nou Casal
de Joves de l’Hospitalet
i empleats contractats a través del Pla
d’Ocupació Municipal per condicionar aquest espai, que funciona també
com a punt d’informació juvenil.
El nou local, que disposa de 2 sales
grans, un despatx per a la tècnica de
Joventut i un magatzem, està equipat

amb un futbolí, una taula de tennis,
televisió, ordinadors amb connexió a
Internet, una sala office i un sofà, entre altres distraccions i comoditats.
La inauguració va ser una festa oberta
a tothom, amb concerts, discjòqueis i
altres propostes lúdiques.
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Esports

S’incrementa el nombre d’inscrits
a les activitats esportives
Una de les causes
principals és la
reducció de preus

El programa d’activitats organitzat per
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament per la
temporada tardor-hivern ha atret més
persones que el del mateix període de
l’any passat. La regidora d’Esports, Pilar
Morales, atribueix aquest increment a la
baixada de preus que s’ha aplicat i a la
inclusió de noves propostes.
L’augment més important d’inscrits s’ha
registrat al servei d’acollida, gestionat
aquest curs, per primera vegada, per
l’Àrea d’Esports. Aquest augment és del
185%, perquè dels 7 usuaris de l’any
2010 s’ha passat a una vintena.
El tennis per als infants, que enguany s’ha
introduït de forma gratuïta als col·legis,
en el marc del pla municipal “Esport a
l’escola”, ha incentivat la inscripció a
aquesta activitat fora de l’horari lectiu.
Ara n’hi ha 11 nens i nenes que la prac-

tiquen, un 266% més que la temporada
passada.
La quantitat d’adults apuntats a pàdel
també s’ha vist incrementada (un 25%),
gràcies al fet que s’ha doblat el nombre
de monitors i tots els interessats han pogut accedir a les classes. Un total de 45
ho han fet.
Les novetats que s’han incorporat al programa esportiu han tingut una bona acollida, igualment. Així, per exemple, l’equip

de natació creat compta ja amb 9 membres; i el de bàsquet mixt (a la fotografia),
que també s’ha estrenat enguany, amb
16. I, per l’activitat anomenada “Multiesports”, que s’ofereix als escolars al migdia,
hi ha passat una dotzena d’infants.
La reducció de preus també ha motivat
que hi hagi entre un 20 i un 50% més de
nens i nenes practicant natació, dins de les
categories “tortuguetes”, “patufets” i “barrufets”, ha destacat Morales.

Més èxits locals
El veí de Vandellòs Lluís Saladié es va proclamar campió del circuit Open Raids
X-Races 2011 amb l’equip de
raids de muntanya Medilast
Sport. Aquest grup va aconseguir l’èxit després de quedar
segon a l’Open Raid de Cornudella de Montsant, el 29
d’octubre.
El judoca Pedro Rivadulla, de
l’Hospitalet, va aconseguir
l’or en el XXV Trofeu Internacional Ciutat de l’Hospitalet
de Llobregat, dins la categoria
de -60 kg, el passat 26 de novembre.
I Rafael Sarria, de l’Hospitalet,
va quedar en la 160ª posició
a la classificació general de
la 20ª Mitja Marató Ciutat
de Tarragona; i en 5ª posició,
dins de la categoria Master 40
(en aquesta competició hi van
participar 2.023 corredors el
passat 27 de novembre).

La Penya Ciclista de l’Hospitalet
celebra el 30è aniversari

Més d’un centenar de participants
al Cros Escolar Hospitalet de l’Infant

La Penya Ciclista de l’Hospitalet de l’Infant ja té
30 anys i ho va celebrar el 13 de novembre, amb
un dinar commemoratiu al pavelló poliesportiu
del poble. Després del dinar, els membres de la
Junta Directiva, encapçalada en aquell moment
per Antonio Vigo com a president, va pronunciar unes paraules en record a la tasca de l’entitat
en aquests 30 anys.

El passat 13 de novembre es va disputar davant de la Platja de l’Arenal, el “Cros Escolar
Hospitalet de l’Infant”, organitzat pel Consell Comarcal del Baix Camp, amb la col·
laboració de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament.
En aquesta prova puntuable per als Jocs Esportius del Baix Camp, hi van participar 111
nens: 97 del municipi (de l’Escola Mestral); i
la resta, d’altres col·legis de la comarca.
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El Medi / Salut

En concret,
el de Llastres,
Remullà i
Masboquera

S’han netejat els barrancs
per evitar inundacions
En aquests moments s’està acabant de desbrossar el barranc de Llastres, a l’alçada del
nucli de Fatxes. Recentment s’han netejat
també els barrancs de Remullà i de Masboquera, amb l’objectiu d’evitar inundacions,
segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Joaquim Gracia.
Els encarregats de dur a terme aquests treballs són 7 de les 36 persones que ha contractat l’Ajuntament en el marc de la 3a fase
del Pla d’Ocupació Municipal. Aquests em-

pleats estan realitzant o han realitzat aquestes tasques en aquelles zones dels barrancs
esmentats on hi ha horts o cases a prop i,
per tant, hi havia més perill que es poguessin
inundar i afectar els veïns o els seus béns.
Perquè aquests treballadors hagin pogut
actuar en aquests barrancs, el consistori
ha hagut de demanar permís a l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i al departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.

El CAP al teu servei
La impotència és la incapacitat
d’aconseguir i mantenir una erecció
adequada, que permeti una relació
sexual satisfactòria. Es tracta d’un
problema molt freqüent que afecta tant a
joves com a homes de més edat, sent més
freqüent en aquests últims.
Els principals factors de risc de patir
impotència són:
· Consum de tabac i / o alcohol.
· Problemes d’origen psíquic com l’estrès,
la depressió, problemes d’autoimatge,
dificultat en les relacions personals.
• Fàrmacs (si pren algun medicament
no deixi de fer-ho sense consultar el seu
metge).
· Malalties cròniques com la diabetis, la
tensió alta o les malalties de les artèries.
· Cirurgia i traumatismes sobre columna
vertebral i / o pelvis.
El primer que cal fer per solucionar
un problema és esbrinar la causa, per

La impotència
això ha d’acudir al seu metge. Aquest
li farà un estudi consistent en una sèrie
de preguntes i una exploració física
completa, en algun cas serà necessari
realitzar una anàlisi de sang o alguna altra
prova complementària.
Quins tractaments eficaços existeixen?
* Autoinjecció en penis: Consisteix en
injectar amb una agulla molt fina un
medicament a la part lateral del penis.
Amb aquest mètode s’aconsegueix
l’erecció en pocs segons i es manté
aproximadament durant trenta minuts.
* Sildenafil (Viagra ®): Aquest tractament,
que
necessita
recepta
mèdica,
consisteix en la presa d’un comprimit
aproximadament una hora abans del
coit. Perquè pugui actuar el medicament
adequadament és necessari tenir un

desig i estimulació sexual. No ha de
prendre més d’un comprimit al dia. Si
vostè té problemes de cor, probablement
no podrà prendre-la, sobretot amb certs
medicaments. En aquests casos ha de
consultar el seu metge.
* Clorhidrat de apomorfina (Uprima).
* Sistema de buit: Consisteix en la
col·locació sobre el penis, pel mateix
pacient, d’un aparell que mitjançant un
senzill dispositiu mecànic crea un buit
que dóna lloc a l’erecció. Aquesta es
manté mitjançant un anell de goma que
es posa a la base del penis.
* Pròtesi de penis: Consisteix en la
col·locació d’una pròtesi al penis
mitjançant una intervenció quirúrgica
que, en tot cas, ha de ser indicada i
realitzada per un uròleg.
ABS Vandellòs-Hospitalet
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Magda Perich rep un
dels Premis Sardana

Compromesos amb la
Marató de TV3
Com cada
any, s’han
organitzat
molts actes
per recaptarhi fons

Que els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant són solidaris no és una novetat d’enguany. El que sí ho és són algunes de
les activitats que s’han programat aquest 2011 al municipi amb
la voluntat de recaptar fons per la Marató de TV3, en aquesta
edició dedicada a la regeneració i transplantaments d’òrgans i
teixits.
El més important, però, és que les entitats locals, l’Ajuntament
i la ciutadania en general continua lliurant-se a aquesta iniciativa solidària, mitjançant l’organització d’una gran quantitat
d’activitats i la participació en aquestes propostes culturals, lúdiques i esportives en què es demana col·laboració econòmica per
a una bona causa.
Això és el que es va fer, per exemple, al partit de futbol femení
que es va disputar el passat 10 de desembre al camp de l’Arenal.
A la fotografia, podeu veure les protagonistes d’aquest encontre:
l’equip de futbol femení de l’Hospitalet i “Las chicas de oro”,
també del municipi.

Nous cursos de català
Matriculació
Matriculació d’antics alumnes: 13 i 14 de febrer

Inici: 28 de febrer
Finalització: 5 de juny

Proves de nivell: 15 i 20 de febrer
Matriculació de nous alumnes: 16 i 21 de febrer

Bàsic 2
Dilluns i dimecres de 15.15 a 17.00
Inici: 27 de febrer
Finalització: 11 de juny

Calendari
Cursos oficials
Dilluns i dimecres: del 27 de febrer al 13 de juny
Dimarts i dijous: del 28 de febrer al 7 de juny
Dies d’exàmens oficials:
Dilluns i dimecres
Examen escrit: 11 de juny
Examen oral: 13 de juny
Dimarts i dijous
Examen escrit: 5 de juny
Examen oral: 7 de juny
Dies no lectius: del 2 al 9 d’abril; 23 d’abril; 30
de maig i 1 de maig.

Detall del calendari dels cursos previstos per al segon quadrimestre
Bàsic 1

Dimarts i dijous de 17.15 a 19.00

Bàsic 3 (curs amb certificat oficial)
Dimarts i dijous de 19.15 a 21.00
Inici: 28 de febrer
Finalització: 5 de juny
Prova oficial: 5 i 7 de juny
Suficiència 1
Dilluns i dimecres de 19.15 a 21.00
Inici: 27 de febrer
Finalització: 11 de juny
I1, I2, I3, S1, S2, S3 a distància
Presentació I1, I2, S1, S2: dia 27 de febrer de
17.15 a 18.00 hores
Presentació I3 i S3: dia 27 de febrer de 18.15 a
19.00 hores

L’església de Santa Maria d’Organyà va acollir, el dissabte 12 de novembre, el lliurament dels Premis Sardana 2011, que atorga
l’Obra del Ballet Popular i que reconeixen
la tasca duta a terme per persones i entitats
en defensa i difusió de la sardana i la dansa
catalana. Es va premiar una tretzena de persones i una desena d’entitats del país.
Entre les persones guardonades hi havia la
veïna de l’Hospitalet de l’Infant Magda Perich. Perich va rebre un dels Premis Sardana
a la Dedicació, com a promotora de la Coordinadora d’Aplecs de les Comarques Meridionals i pels 25 anys com a conductora de
l’Aplec de l’Hospitalet de l’Infant.

Forma part del Club de
Lectura de la biblioteca
de l’Hospitalet!
Des de la Biblioteca Infant Pere de
l’Hospitalet de l’Infant es crida la ciutadania
a prendre part en la formació d’un Club de
Lectura, concebut com un “espai de conversa a l’entorn d’un llibre”. La idea és que
les persones que s’hi apuntin es trobin un
dimecres al mes, a les 19 h, a la Sala Bonet
Castellana del Centre Cultural Infant Pere
per comentar els llibre proposats amb els altres membres del grup. Les obres a llegir les
cedirà la biblioteca a cada participant.
Els interessats en ser integrants d’aquest club
només han de tenir interès per la lectura i
per compartir les seves impressions sobre
allò que llegeixen; així com formalitat en
l’assistència i en la devolució dels llibres
prestats.
També és necessari que s’hi inscriguin a la
mateixa biblioteca, perquè el nombre de
places serà limitat, segons ha explicat la impulsora d’aquest projecte, la bibliotecària de
l’Hospitalet de l’Infant Marta Fíguls. Sobre
els detalls d’aquesta iniciativa, que dirigirà
Fíguls, s’informarà als veïns el 18 de gener, a
les 19 h, a la Sala Bonet Castellana.
Segons es preveu, aquest projecte que pretén fomentar la lectura, s’implantarà també a
la Biblioteca Jaume Jardí i Gil de Vandellòs.
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Noves escenes
al XIV Pessebre
dels Estels
Es representarà els dies 26 de
desembre i 6 i 7 de gener

En aquesta 14ª edició del Pessebre dels Estels, que se celebrarà els dies 26 de desembre i 6 i 7 de gener, a més
de millorar l’espectacle i els serveis, l’Associació Masia de
Castelló hi ha incorporat escenes noves com la del llauner
i la de la bugada (on es veu com es rentava la roba abans
a casa).
La idea és que, tant els visitants fidels com els que encara
no coneixen aquest peculiar espectacle, el gaudeixin. Es
tracta d’un pessebre singular on es recrea la vida de tot un
poble de muntanya tal com era ara fa cent anys. Els decorats, la gent, els oficis… Tot és real. Les 39 escenes que
inclou (per exemple, de la carbonera, de l’era on es bat el
blat, el forn, la forja, la casa dels melers) són veritables testimonis de com es vivia en un entorn rural i pagès. Els carrers i les places tornen a reviure gràcies a un total de 320
col·laboradors (entre actors i membres de l’organització).
L’horari de visita serà de les 18 a les 20.30h. Per accedir-hi,
per qüestions de seguretat, es recomana dirigir-se primer al
camp de futbol de Vandellòs, per no bloquejar el trànsit a
la carretera C-44. Des d’ allí, es guiarà els visitants fins a
Castelló, on podran passejar lliurament; i a la sortida, gaudir d’un petit sopar (consistent en pa torrat amb botifarra
i vi) i comprar productes típics de la zona i d’altres que es
realitzen en el propi pessebre. El preu de l’entrada serà de
7 euros per als adults i de 4 euros per als infants d’entre 4
i 9 anys.
Més informació a la pàgina web: www.masiacastello.cat

Amb l’objectiu de contribuir a preservar el nucli de Castelló i condicionar-lo per a la celebració del proper Pessebre dels Estels, l’Ajuntament
hi ha dut a terme uns treballs de millora. En concret, hi ha consolidat la
xarxa elèctrica i ha arranjat i consolidat el mur que es troba a l’entrada
de Castelló, que estava semiderruït i suposava un perill.
El pessebre és una de les activitats que organitza l’Associació Masia de
Castelló, amb la col·laboració del consistori, per fer front a la despesa
que comporta la recuperació d’aquest poble abandonat.

Xerrada sobre les festes, a l’Aula
Oberta de la Masia de Castelló
“Que no ens manipulin el
temps. Sentit i cerimònia a les
festes d’hivern”. Aquest és el
títol de la darrera xerrada que
va organitzar l’Aula Oberta de
la Masia de Castelló, amb la
col·laboració de l’Associació
Masia de Castelló, el passat
26 de novembre a Cal Pep
d’aquest nucli.
Va anar a càrrec del músic i
etnògraf Xavier Orriols, qui va
fer un repàs per tot el llegat de
festes i tradicions heretades a

Catalunya, les quals ens aporten una manera de viure i de
veure el món.
L’Aula Oberta de la Masia de
Castelló és una iniciativa destinada no només a ensenyar el
que va ser la Masia de Castelló,
sinó també a mostrar i explicar
el que s’hi feia, com s’hi vivia i quina era la relació entre
l’home i la natura. La seva filosofìa passa per oferir activitats
relacionades amb les diferents
estacions de l’any.

La Revista

Cuina / Entitats
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Llom amb xocolata al
vermut negre

Cuinera:
M. Carmen Alfocea Martínez

Ingredients per a 4 o 5 persones
- 1 kg de llom a filets
- 2 cebes grans de Figueres
- 2 alls
- 1/2 kg de xampinyons sencers
- El suc d’una taronja
- 20 gr. de xocolata negra ratllada
- 3 claus aromàtics

- 10 boletes de pebre negre
- Un rajolí de conyac
- 1 got de quart de vermut negre
- 1/4 de got de brou de pollastre
- Un polsim de nou moscada
- 2 pomes Golden tallades a quarts

Elaboració
S’agafa el llom prèviament salat i
enfarinat, es fregeix en una
cassola i es treu. Amb
el mateix oli es fregeix la ceba i els
alls, es deixa escalfar (“pochar”,
en castellà) una
mica, es torna a
posar el llom a la
cassola, s’afegeix el
conyac (es deixa reduir

l’alcohol), el suc de la taronja, la xocolata,
el vermut i el brou de pollastre, els xampinyons (abans es fregeixen amb dos alls).
Es deixa tot a foc lent, fent xup xup, s’afegeixen les pomes, es remena de tant en
tant perquè no s’enganxi i es cou fins que
el llom estigui tendre.

Suggeriment

Aquest plat es pot acompanyar amb un
puré de castanyes i pinyons fregits al damunt. Espero que us agradi!

Associació de Joves de Vandellòs
La història de l’Associació de Joves
de Vandellòs es remunta a les Festes
de Sant Roc de 2010, quan un grup
de joves de diverses edats d’aquest
poble va decidir unir-se i formar una
penya. Aquell any van gaudir moltíssim de la festa i van pensar que seria bo que el mateix esperit d’unió
perdurés en el temps, més enllà de
l’edat i de les amistats de sempre.
“Ens vam sentir units, tot i la diferència d’edat, i ens ho vam passar tan
bé que vam considerar que calia organitzar quelcom semblant a Vandellòs”, explica la presidenta d’aquesta
entitat, Marta Saladié. I afegeix: “Teníem ganes de crear una associació
que estigués enfocada exclusivament
als joves i organitzés activitats per a
aquest col·lectiu, sense intermediaris. Hem de ser nosaltres els que decidim què volem i com ho volem, i
posar-ho en pràctica ”.
Amb aquesta finalitat, ha nascut enguany aquesta entitat que es declara “independent”, sense cap mena
d’afiliació política. Tot i que fa poc
temps que existeix, els seus fundadors ja saben el que és treballar a un
“ritme frenètic” perquè han organitzat un bon grapat d’activitats (una al

fotografia: Nom Persona

Presidenta: Marta
Saladié
Prats
Secretari: Sergi Marga
lef Escoda
Tresorer: Josep Jardí Gi
l
Vocals: Jaume Barceló
Valldepérez, Albert Borràs
Guirro,
Nereu Gil Masip, Da
niel Sabaté Boquera i Adrià
Vernet
Boquera
fotografia: Nom Persona
fotografia: Nom Persona

mes, aproximadament). Entre aquestes, cal destacar “L’Aglà”, el I Festival
Jove de Vandellòs, celebrat el passat
26 de novembre a la nit al poliesportiu, gràcies a la col·laboració de
“Los Llèpols” (un grup d’amics del
poble que des de 1994 fins 2004 es
van dedicar a organitzar un concert
anual a Vandellòs), l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i
ANAV. Aquesta festa va consistir en
un concert a càrrec dels grups “The
Pengüins” i “La Thorpe Brass” i una
sessió de DJ, que va tenir molt bona
acollida de públic.

Precisament, la voluntat de l’associació és oferir al jovent un concert “gros” cada any. Per brindar
aquest concert i altres propostes
lúdiques i culturals de format
més petit, estalviarà durant tot
l’any, perquè vol treure el màxim rendiment als seus recursos,
procedents de la quota que paguen els socis i de les subvencions i col·laboracions puntuals
d’empreses locals. També es
compromet a fer possible que
la veu dels joves sigui escoltada al municipi.

Contactefotografia:
: C/ Santa Nom
MarinPersona
a, 1.
Vandellòs. C.P. 4389
1. Correu electrònic: assoc
iaciojovesvandellos@gmail.co
m
Nombres de socis: 70
, aproximadament
Objectius: Organitza
r activitats culturals i lúdiques
per al
jovent del municipi, ma
ntenir
unit aquest col·lectiu
i fer que
la seva veu se senti.
Principals activitats:
Sortides
(kàrting, trofeu Joan Ga
mper,
etc.), participació en
diversos
actes que se celebren
al municipi (Festa Major, Ge
rmandat, Carnestoltes, ca
valcada
de Reis, La Marató...)
Any de fundació: 2011
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Serveis
Horari
de trens
Tortosa
Tortosa

Barcelona
Barcelona

6.156.15

6.51
6.51

7.01
7.01

7.20
7.20

8.33
8.33

7.45
7.45

8.20
8.20

8.30
8.30

8.52
8.52

10.00
10.00

(1)(1)

Barcelona
Barcelona

Reg.
Reg.

Demografia

Tortosa

6.06
6.06

7.24
7.24

7.49
7.49

8.28

8.03
8.03

9.04
9.04

9.31
9.31

10.05

(1)

NAIXEMENTS

RE* 06.15
06.51
07.01
07.21
08.35
9.189.18
10.08
10.08
11.30
11.30
9.56
9.56
10.25
10.25

RE** 06.03
07.06
07.3011.04
08.17
9.33
9.33
10.34
10.34
11.04 07.39 10
11.40

RE

CE

08.03
09.07
10.15
13.30
13.30
14.30
14.30 09.27
14.53
14.5309.40 15.34
(2)

11.03
11.03

12.03
12.03

12.29
12.29

13.04

RE

15.00
15.00

16.01
16.01

16.27
16.27

17.06

09.33
10.37
10.5518.09
11.05 18.45
11.49
(4)
18.09
16.33
16.33
17.33
17.33

CE

18.03
18.03

19.03
19.03

19.37
19.37

20.15

11.03
12.06
12.2321.05
12.32 21.43
13.12
19.33
19.33
20.35
20.35
21.05

Liam Robert Tholenaars..................12/09/2011

CE

21.00
21.00
22.00
22.00
22.33
(5)
13.33
14.34
14.5122.33
15.01 23.12
15.42

Julia Subirats Pérez.........................18/09/2011

07.48
08.27
08.37
08.56
10.05
13.24
13.24
14.00
14.00
14.08
14.08
14.28
14.28
15.35
15.35

CE 09.18 09.56 10.05 10.32 11.35
15.50
15.50

RE

16.24
16.24

16.42
16.42

16.59
16.59

18.05
18.05

17.31
17.31

17.50
17.50

19.00
19.00 (2)(2)

18.30
18.30
19.35
19.35 (3)(3)
17.25
17.25
17.59
17.59
18.11
18.11
10.45
11.26
11.36
11.56
13.05
18.50
18.50

19.26
19.26

19.35
19.35

21.00
21.00 (4)(4)

19.55
19.55

CE 13.24
14.00
14.08
14.28
15.35
19.37
19.37
20.33
20.33
22.01
22.01
20.19
20.19
20.58
20.58
CE 15.54 16.29 16.39 16.58 18.05
(1) (1)
NoNo
circula
circula
els els
diumenges
diumenges
ni els
ni els
dies
dies
21,21,
2222
i 24/04
i 24/04
i 1/05.
i 1/05.
(2) (2)
Només
Només
circula
circula
els els
diumenges
diumenges
i els
i els
dies
dies
21,21,
2222
i 24/04
i 24/04
i 1/05.
i 1/05.
(3) (3)
NoNo
circula
circula
els els
dissabtes.
dissabtes.
Circula
Circula
el 22/04.
el 22/04.
(4) (4)
Els Els
diumenges
diumenges
i elsi els
dies
dies
24/04
24/04
i 1/05
i 1/05
circula
circula
com
com
a Delta.
a Delta.

(3)

(1)
(1)No
Nocircula
circulaels
elsdiumenges
diumengesniniels
elsdies
dies21,
21,22
22 ii 24/04
24/04 ii 1/05.
1/05.
(2)
(2)No
Nocircula
circulaels
elsdissabtes.
dissabtes.Circula
Circulaelel22/04
22/04
(3)
(3)Els
Elsdiumenges
diumengesi iels
elsdies
dies24/04
24/04i i1/05
1/05circula
circula com
com aa Delta.
Delta.
(4)
(4)Només
Noméscircula
circulaels
elsdivendres
divendres(excepte
(excepteelel21/04)
21/04) ii el
el 20/04.
20/04.
(5)
(5)Només
Noméscircula
circulaels
elsdivendres
divendresd'abril
d'abrili imaig
maigi i el
el 20/04.
20/04.

Joan Tejón Gené.............................17/07/2011
Guillem Tejón Gené........................17/07/2011
Israel Pérez Berga............................20/08/2011

CE

15.03 16.06 16.25 16.40 17.20

Pol Subirats Pérez...........................18/09/2011

CE

16.33 17.36 17.58 18.11 18.47

África Moreno Falcó.........................4/11/2011

RE 18.03 19.08 19.33 19.45 20.28
CE 18.50 19.26 19.37
19.57 21.05D’AUTOBUSOS
HORARI
HORARI
D’AUTOBUSOS
RE 19.33 20.38 21.00 21.13 21.51
CEAUTOCARS
19.12 19.59 20.11
20.39 21.40
AUTOCARS
HIFE
HIFE

Edith Ella Paraschiv.........................21/11/2011

CE 17.25 17.59 18.11 18.30 19.35
CE 18.03
18.37
18.46 19.12
CATALUNYA
CATALUNYA
REGIONAL
REGIONAL20.35
DELTA
DELTA
EXPRES
EXPRES

EXPRES
EXPRES

Direcció:
Hospitalet-Tarragona
Hospitalet-Tarragona
RE Direcció:
19.36 20.16
20.33 21.00 22.05

L’HOSPITALET
L’HOSPITALET
- VILASECA/LABORAL
- VILASECA/LABORAL- TARRAGONA
- TARRAGONA
(d-dv)
(d-dv) 7.35
7.35
8.10
8.10
8.20
8.20
(d-dss)
(d-dss)16.15
16.15
----------17.15
17.15

* No circula els diumenges ni el 24/06, 11/09, 12/10, 1/11, 6 i 8/12.
** No
circulaaels
diumenges ni els dies 22,23 i 25/04; 13, 24 i 25/06; 15/08, 24/09, 12/10,
Autocar
Autocar
aBarcelona
Barcelona
VANDELLÒS- -BARCELONA
BARCELONA BARCELONA
BARCELONA - VANDELLÒS
1/11
i 6 i 8/12- BARCELONA
L’HOSPITALET
L’HOSPITALET
- BARCELONABARCELONA
BARCELONA- L'HOSPITALET
- L'HOSPITALET VANDELLÒS
7.55
(de
(dedilluns
dillunsaadissabte
dissabtelabor.)
labor.) 7.55
8.05
15.00
(de(de
dilluns
dilluns
a dissabte)
a dissabte) 8.05
(de(dedilluns
dillunsa dissabte)
a dissabte) 15.00
laborables
laborables
laborables
laborables
18.30
(diumenge)
Més informació:
902 320 320
i www.renfe.es (diumenge)
Horaris vàlids18.30
des

Direcció:
Direcció:Hospitalet-Saragossa
Hospitalet-Saragossa
16.15
16.15

i Lika Kochetova ................................ 01/12/2011

DEFUNCIONS
Josep Maria Escoda Castellnou..... 20/11/2011

MATRIMONIS
Lenin Jinson Cruz Espinoza
i Maria Mercedes Dota Malla ........... 04/11/2011

20.20
20.20

(dilluns
(dillunsaadiv.
div.feiners)
feiners)
(div.
(div.i ivisperes
visperesfestius)
festius)
(dg.
(dg.i ivisp.
visp.feiners)
feiners)
(diss.,
(diss.,dg.
dg.i ifestius)
festius)

Horari d’autobusos

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

AUTOCARS
AUTOCARSPLANA
PLANA

Autocars Hife • www.hife.es • Informació 902 119 814
Direcció:
Direcció:Vandellòs-Reus
Direcció:
Direcció:Reus-Vandellòs
Reus-Vandellòs
Autocars
PlanaVandellòs-Reus
- Línia Tivissa-Reus • www.autocarsplana.com
• Informació 977 214 475
VANDELLÒS
VANDELLÒS
- MASRIUDOMS
- MASRIUDOMS- L’HOSPITALET
- L’HOSPITALET- -REUS
REUS

(de(de
dilluns
dilluns
a divendres)
a divendres)
7.20
7.20
7.30
7.30
15.00
15.00
15.10
15.10
(dissabtes)
(dissabtes)
7.20
7.20
7.30
7.30

David Jorge Rebull Borrell

Antonio Adell Balsalobre................21/11/2011
Luis Jose Aran Navarro...................21/11/2011

Direcció:
Direcció:Saragossa-Hospitalet
Saragossa-Hospitalet

L’HOSPITALET
L’HOSPITALET- SARAGOSSA
- SARAGOSSA
(de(de
dilluns
dilluns
a diumenge)
a diumenge)

(de
(de dilluns
dilluns aa dissabte
dissabte labor.) 15.00
(diumenge)
del(diumenge)
19/12/2010 21.00

José Antonio Vivas Garcia
i Macarena Molins Casasola ............ 26/11/2011

Bruno Rodenas Soto.......................22/11/2011

Direcció:
Direcció:
Tarragona-Hospitalet
Tarragona-Hospitalet
CE
21.03
22.07 22.28 22.37 23.16
TARRAGONA
TARRAGONA -- VILASECA/LABORAL
VILASECA/LABORAL -- L'HOSPITALET
14.30
14.30
14.40
14.40
15.15
18.15
18.15
18.20
18.20
19.15

Carlos José Venancio
i Sherla Rodrigues Aguiar .................. 26/11/2011

Població
POBLACIÓ
Dades actualitzades 01/12/2011

REUS
REUS- -L’HOSPITALET
L’HOSPITALET--MASRIUDOMS
MASRIUDOMS - VANDELLÒS

7.35
7.35
15.15
15.15

8.30
8.30
16.15
16.15

13.30
13.30
18.15
18.15

14.05
14.05
18.50
18.50

14.15
14.15
19.00
19.00

14.25
19.10

L’Hospitalet de l’Infant................................... 4.848

7.35
7.35
15.15
15.15

8.30
8.30
16.15
16.15

18.15
18.15

18.50
18.50

19.00
19.00

19.10

Vandellòs.......................................................... 829

TELÈFONS
TELÈFONS II ADRECES
ADRECES D’INTERÈS
D’INTERÈS
• Ajuntament
• Ajuntament
dede
Vandellòs..........................Pl.
Vandellòs..........................Pl.dedel’Ajuntament,
l’Ajuntament,5.5.Vandellòs...........................................977
Vandellòs...........................................977 82
82 40
40 37 - 977 82 40 53
• Casa
• Casa
dede
la Vila.............................................C/
la Vila.............................................C/Alamanda,
Alamanda,4.4.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977 82
82 33
33 13 - 977 82 05 51
• Policia
• Policia
Local
Local
....................................................................................................................................................977
....................................................................................................................................................977 82
82 33
33 13 - 908 44 69 57
• C.A.P.............................................................Ctra.
• C.A.P.............................................................Ctra.dedeMora,
Mora,19.
19.L’Hosp.
L’Hosp.de
del’Infant.................................977
l’Infant.................................977 82
82 04
04 62 - 977 82 03 36
• Clínica
• Clínica
Rural
Rural
...............................................C/
...............................................C/Estanislau
EstanislauFigueres,
Figueres,53.
53.Vandellòs...................................977
Vandellòs...................................977 82
82 40
40 21
• Escola
• Escola
Mestral
Mestral
............................................C/
............................................C/Vandellòs,
Vandellòs,10.
10.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant
l’Infant...........................977
...........................977 82
82 31
31 90
• Escola
• Escola
Valdelors..........................................C/
Valdelors..........................................C/Escoles,
Escoles,14.
14.Vandellòs........................................................977
Vandellòs........................................................977 82
82 40
40 14
• Escola
• Escola
Música
Música............
............
................................C/
................................C/Alamanda.
Alamanda.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant
l’Infant.................................977
.................................977
82
82 37
37 14
18’45
• Llar
• Llar
d'Infants
d'Infants..............................................
..............................................C/C/Escoles,
Escoles,12.
12.L'Hospitalet
L'Hospitaletde
del'Infant
l'Infant..............................977
..............................977
82
82 04
04 61
19’15
• I.E.S.
• I.E.S.
Berenguer
Berenguerd’Entença
d’Entença
.......................Avda.
.......................Avda.Berenguer
Berenguerd’Entença,
d’Entença,7.7.L’Hospitalet
L’Hospitalet19’45
......................977
......................977 82
82 04
04 27
19’30
• Farmàcia
• Farmàcia
Aragonès
Aragonès
....................................Via
....................................ViaAugusta,
Augusta,52.
52.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977 82
82 30
30 59
19’50
19’35
• Farmàcia
• Farmàcia
Gavaldà.......................................C/
Gavaldà.......................................C/Estanislau
EstanislauFigueres............................................................977
Figueres............................................................977 82
82 41
41 64
19’55
• Bombers
• Bombers
......................................................C/
......................................................C/Berenguer
Berenguerd’Entença,
d’Entença,3.3.L’Hosp.
L’Hosp.de
del’Infant
l’Infant
.................977
.................977 82
82 34
34 19 - 977 82 00 1919’40
• Guàrdia
• Guàrdia
Civil
Civil ...........................................Via
...........................................ViaAugusta,
Augusta,11.
11.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977
82
82 30
30 13
19’42
19’57
• Locals
• Locals
Culturals
Culturals
Vandellòs
Vandellòs
.......................C/
.......................C/Remullà,
Remullà,3.3.Vandellòs.........................................................977
Vandellòs.........................................................977
82
82 42
42 34
20’05
• Casals
• Casals
Masriudoms
Masriudoms
...................................C/
...................................C/Major,
Major,67.
67.Masriudoms
Masriudoms.....................................................977
.....................................................977 82
82 42
42 13
20’20
• Emissora
• Emissora
Municipal....................................C/
Municipal....................................C/Escoles,
Escoles,12.
12.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant...............................977
l’Infant...............................977 82
82 00
00 14
• Oficina
• Oficina
dede
Turisme.....................................C/
Turisme.....................................C/Alamanda,
Alamanda,2.2.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant.............................977
l’Infant.............................977 82
82 33
33 28
• Pavelló
• Pavelló
Poliesportiu
Poliesportiu
Vandellòs.................C/
Vandellòs.................C/Les
LesFlors,
Flors,34.
34.Vandellòs
Vandellòs....................................................977
....................................................977 82
82 43
43 54
• Pavelló
• Pavelló
Poliesportiu
PoliesportiuHospitalet
Hospitalet..............C/
..............C/Tivissa,
Tivissa,5.5.L’Hospitalet
L’Hospitaletde
del’Infant...................................977
l’Infant...................................977 82
82 05
05 23
• Creu
• Creu
Roja
Roja
(ambulàncies)
(ambulàncies).............................................................................................................................977
.............................................................................................................................977 81
81 11
11 17
• FECSA
• FECSA
(Avaries)
(Avaries)
............................................................................................................................................900
............................................................................................................................................900 23
23 23
23 23
• Notaria
• Notaria
............................................................................................................................................................977
............................................................................................................................................................977 82
82 32
32 59
• Protecció
• Protecció
Civil................................................................................................................................................1
Civil................................................................................................................................................1 006
006
• Telefònica
• Telefònica
(Avaries)
(Avaries)
.......................................................................................................................................1
.......................................................................................................................................1 002
002
• Parada
• Parada
dede
Taxis...........................................Via
Taxis...........................................Via
Augusta
Augustai iEstació
Estació
de
deRENFE
RENFE
(Hosp.)...........................977 82
82 36
36 96
Ajuntament
de l’Hospitalet ...............
977
82
33 (Hosp.)...........................977
13
• Funeràries
• Funeràries
Cambrils..................................977
Cambrils..................................977363602028181/ Tortosa
/ Tortosa.........................................................977
.........................................................977 44
44 08
08 71

Telèfons d’interès

•
• 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
• CAP ......................... 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
• INS 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

Masriudoms...................................................... 141
Vanessa Park..................................................... 112
Masboquera....................................................... 76
L’Almadrava........................................................ 55
Població disseminada.......................................... 11
Total............................................................. 6.072

Autobús municipal

Contacta amb l’Ajuntament

www.vandellos-hospitalet.cat

Visiteu la pàgina web de l’Ajuntament on podreu trobar el llistat d’adreces electròniques, telèfons i webs
d’interès (a la secció “Ajuntament”), l’agenda d’activitats i tota la informació sobre el municipi.
Telèfons Ajuntament: 977824037 (Vandellòs) i 977823313 (L’Hospitalet)

LLaa R
Revista
evista

NomComunicació
de la Secció

Amb motiu de la presentació de la guia
d’excursionisme “Muntanyes de TivissaVandellòs” (més informació a la pàg.
10); Ràdio l’Hospitalet de l’Infant va tenir l’oportunitat de parlar amb l’ escriptor i periodista Joan Barril (Barcelona,
1952), que es va fer càrrec de l’acte.

Les entrevistes de la ràdio

Joan Barril

Escriptor i periodista

Tot un honor comptar amb la seva presència, Sr. Barril!
El cert és que estic aquí per la meva gran amistat amb na
Montserrat Tura, que a la vegada és amiga d’un veí del poble
i ens ha convidat a venir. Potser no hauria vingut si el llibre
parlés de la terrissa o de la caça o d’una altra activitat, però a
aquest món de l’excursionisme i de caminar sobre el teu territori, hi estic vinculat realment. És la segona vegada que passo per
Vandellòs a la meva vida i espero que abans de morir-me (espero que encara falti una mica) pugui conèixer millor el que és
aquest país i recordar les coses, si no tots els camins i corriols,
com a mínim, les coses bàsiques, per això soc aquí.
Columnista, comunicador, periodista, escriptor de contes...
Sí, sí, també faig contes... Porto escrits uns 500 contes, alguns
dels quals deuen ser una mica bons. El conte és una cosa que
s’ha d’escriure de pressa, a la meva manera de veure, i que sobretot serveix perquè els nens s’adormin. És així com vaig començar, després hi ha altres contistes que es dediquen a fer contes pensant que arribaran a tenir el premi Nobel del conte. No
és el meu cas. També em dedico a l’escriptura, la faig servir en
diferents àmbits. Sóc comunicador perquè miro d’explicar a la
gent allò que jo mateix acabo de saber i si no ho entenc, també
ho dic i no passa res, però el més important és que la gent no se
senti tan sola.
Escriu contes en temps de crisi...
Sí i està molt bé, la imaginació sempre supera la realitat, sempre dóna una certa sensació de tranquil·litat, i aquesta crisi que

fotografia: Nom Persona

estem vivint no és la pitjor que la humanitat pateix. Sempre hi
ha hagut contes, des de temps remots, la gent no tenia televisió,
ni tan sols per menjar, però la gent es trobava a la nit per explicar o escoltar un conte.

Horaris dels programes de producció pròpia
Dilluns
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Casa	
  Nostra

Casa	
  Nostra

Casa	
  Nostra

Casa	
  Nostra
La	
  cuina	
  amb	
  el
Francesc	
  Blanch
Actualitat	
  
Municipal	
  
Informatiu
Casa	
  Nostra
Agenda
d'actes

Casa	
  Nostra
La	
  cuina	
  amb	
  el
Francesc	
  Blanch
Actualitat	
  
Municipal	
  
Informatiu
Casa	
  Nostra

Informatiu
Casa	
  Nostra
Agenda
d'actes
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Informatiu
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Programa
d'esports
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Casa	
  Nostra
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  Nostra
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Casa	
  Nostra

Reportatges
Casa	
  Nostra
Informatiu
Casa	
  Nostra

Reportatges
Casa	
  Nostra
Informatiu
Casa	
  Nostra
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  Nostra
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  Nostra
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  què
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  què
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  què
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NOTA: Coincidint amb els plens municipals, s’emet el programa “Després del ple” el dijous, dissabte i diumenge de la setmana en
què se celebren les sessions plenàries, a continuació de l’”Informatiu Casa Nostra”.

Nous espais
de música a la
Ràdio
Aquesta tardor Ràdio l’Hospitalet
de l’Infant ha incorporat Mario Prades i Quimet Curull al seu equip.
Tots dos s’estimen la música amb
bogeria i ofereixen als oients de
l’emissora municipal un viatge pels
anys 60, al programa “El temps
passa”. Acompanya’ls els dijous a
les 20h (o els dissabtes, a les 15h,
que és quan se’n torna a emetre) i
visita el seu bloc a Internet: http://
el-temps-passa.blogspot.com/
Al Mario també el podeu escoltar
els dimecres i dijous a les 22 h, al
seu programa “Un toc de rock”.
Aquest espai, que es reemet els
dissabtes i diumenges a les 18h,
proposa un repàs a la història de la
música pop de tots els temps. Més
informació a http://untocderock.
blogspot.com/
Tots dos blocs són tant didàctics
com els seus programes.
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Desembre
Juliol de
de2011
2011

Nom de la Secció
Fotogaleria

Festa Major de Masboquera

Pregó de festes a càrrec de Mateu Gil.

foto: JORDI MARCÓ

Exhibició de country.

XXII Tirada lliure de bitlles.

foto: GERARD NOMEN

foto: GERARD NOMEN

Lliurament d’obsequis a la gent gran
fotos: TVV
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Altres actes destacats

Curset de tabal per a infants, a l’Escola
Municipal de Música.

foto: GERARD NOMEN

Inauguració de l’exposició “A flor de
pell”, del Taller Art i Quadre.

Visita dels alumnes de 2on de l’Escola
Mestral a la Casa de la Vila de l’Hospitalet

Celebració del 30è aniversari de la Penya
Ciclista de l’Hospitalet.

foto: JORDI MARCÓ

foto: BEATRIZ HIGUERAS

fotos: CEDIDES

Sortida a Montserrat de les colles del Foment Cultural foto: CEDIDA
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Alumnes de l’escola rural mixta de Masriudoms amb la seva mestra, la Sra.Carme Boquera. Curs 1919-1920.
Foto cedida per M.Carme Castellví.

Fe d’errates: A l’anterior revista municipal, la número 67, hi havia un error en el nom de la persona que sortia més a l’esquerra de la fotografia històrica. El nom correcte és JOSEP SAVALL i no Pepito Sabaté.

Foto històrica

